
 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Διδακτορική διατριβή 

του 

ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

με θέμα: 

«Συλλογικά όργανα λαϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση – Η 

περίπτωση της Σχολικής Επιτροπής. Η συμβολή της στην 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας». 

 

 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 2021 
 

 

 
«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο 

της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-

5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)» 

 

 



 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

«Συλλογικά όργανα λαϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση – Η 

περίπτωση της Σχολικής Επιτροπής. Η συμβολή της στην 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας». 

 

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1. Αργυροπούλου Ελευθερία (επιβλέπουσα): Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

2. Παπαδάκης Νικόλαος: Τακτικός Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. 

3. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος: Τακτικός Καθηγητής, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 



 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

«Συλλογικά όργανα λαϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση – Η 

περίπτωση της Σχολικής Επιτροπής. Η συμβολή της στην 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας». 

 

 

ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Αργυροπούλου Ελευθερία, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια 

ΜΕΛΟΣ: Παπαδάκης Νικόλαος, Τακτικός Καθηγητής 

ΜΕΛΟΣ: Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Τακτικός Καθηγητής 

ΜΕΛΟΣ: Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

ΜΕΛΟΣ: Κουτούζης Εμμανουήλ, Τακτικός Καθηγητής 

ΜΕΛΟΣ: Οικονομίδης Βασίλειος, Τακτικός Καθηγητής  

ΜΕΛΟΣ: Τζανάκης Κωνσταντίνος, Τακτικός Καθηγητής  

 



 
 

 

 

 

 

 

                                              

                                                   Στη   Χριστίνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Υπεύθυνη Δήλωση 

“Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες κα τις αρχές της ακαδημαϊκής 

δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. 

Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και 

παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν 

πρωτότυπη δημιουργία μου”.  

 

Γκαραβέλλας Εμμανουήλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ευχαριστίες 

 

Η εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι μια μελέτη που απαίτησε αρκετό 

κόπο και έρευνα. Αυτό το έργο θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί χωρίς την πρακτική, 

ηθική, συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη ορισμένων προσώπων, στους οποίους 

οφείλω την ευγνωμοσύνη μου.  

Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, κα 

Ελευθερία Αργυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία παρακολούθησε με αμέριστο 

ενδιαφέρον όλα τα στάδια της παρούσας διατριβής, από τη σύλληψη του θέματος και τα 

πρώτα στάδιά της έως και την ολοκλήρωσή της. Την ευχαριστώ ειλικρινά για τις πολύτιμες 

για εμένα γνώσεις και εμπειρίες που μοιράστηκε μαζί μου, για την αφειδώλευτη διάθεση 

προσωπικού της χρόνου, για τις κρίσιμες κατευθύνσεις και τις εύστοχες επισημάνσεις της, 

αλλά κυρίως για τη γενικότερη επιστημονική, ερευνητική και οργανωτική της λογική, στην 

οποία με εισήγαγε με το παράδειγμά της. Της χρωστάω όμως θερμές ευχαριστίες και για τη 

συμπαράσταση που μου προσέφερε, τη στήριξή της σε όλες τις δύσκολες στιγμές της 

διατριβής, για τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο συνεχώς με ενθάρρυνε και με παρακινούσε 

όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε, η οποία 

αποτέλεσε μεγάλη τιμή για εμένα. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την αμέριστη συνεισφορά τους, για τον 

χρόνο που αφιέρωσαν, για τις χρήσιμες υποδείξεις τους, τα σχόλια, τις συμβουλές και τη 

διακριτική καθοδήγησή τους, και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής. Τον κ. Νικόλαο Παπαδάκη, Τακτικό Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Τακτικό Καθηγητή στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Η βοήθειά τους και η συμβολή τους ήταν πολύτιμη, καθώς 

προσέφεραν τα μέγιστα για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας τόσο μέσα από την 

επιστημονική τους καθοδήγηση όσο και μέσα από το έργο τους, το οποίο τροφοδότησε τη 

σκέψη μου και εμπλούτισε τις γνώσεις μου.  

Ευχαριστώ επίσης ξεχωριστά καθένα από τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς εξεταστικής 

επιτροπής μου, καθηγητές κα Σοφία Αναστασίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. 

Εμμανουήλ Κουτούζη, Τακτικό Καθηγητή της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 



 
 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κ. Βασίλειο Οικονομίδη, Τακτικό Καθηγητή του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και κ. 

Κωνσταντίνο Τζανάκη, Τακτικό Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αμέσως ανταποκρίθηκαν στην εξέταση της 

διατριβής, η οποία σφραγίζεται με το αναγνωρισμένο επιστημονικό τους κύρος.  

Στη συνέχεια θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους προέδρους Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών, τους προέδρους Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και τους διευθυντές 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δέχτηκαν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα και να μοιραστούν μαζί μου τις προσωπικές αντιλήψεις και 

εμπειρίες τους και για τον χρόνο που αφιέρωσαν για τον σκοπό αυτό. Ιδιαίτερη αναφορά θα 

ήθελα να κάνω στον κ. Παναγιώτη Σαγρή, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, δημοτικό σύμβουλο 

Αμαρουσίου και πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αμαρουσίου, ο οποίος με τις 

γνώσεις του, την εμπειρία του και τις απόψεις του συνέβαλε ολοκληρωτικά στο δύσκολο 

αυτό εγχείρημα.  

Επιπροσθέτως, δεν θα μπορούσα να παραλείψω την συμβολή και τη βοήθεια του παιδικού 

μου φίλου, Βασίλη Μπραντίνο, προγραμματιστή, για την πολύτιμη βοήθειά του στη 

δημιουργία του λογισμικού αναφορικά με τον αλγόριθμο κατανομής των κονδυλίων που 

προτείνεται στην παρούσα εργασία, καθώς και τον φίλο μου Θοδωρή Σφακιανάκη, υπ. 

Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις πολύτιμες συμβουλές του σχετικά με την 

χρήση του SPSS και για τον χρόνο που αφιέρωσε για εμένα.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένειά μου, στους 

γονείς μου, Παναγιώτη και Μαρία, και στον αδερφό μου Γιώργο, οι οποίοι μου έδωσαν όλα 

αυτά τα ηθικά εφόδια, ώστε στη ζωή να αγωνίζομαι στηριζόμενος στις δυνάμεις μου και να 

κατακτώ τους στόχους μου. Η ψυχολογική τους στήριξη, η διαρκής συμπαράσταση και 

ώθηση που μου προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια ήταν καθοριστική, προκειμένου να 

ολοκληρώσω τις σπουδές μου. 

Τέλος, όλη μου την προσπάθεια και το έργο μου θα ήθελα να το αφιερώσω στη Χριστίνα, 

γιατί είναι η μόνη που μπορεί να κατανοήσει την δυσκολία και τον κόπο που χρειάστηκε να 

καταβάλω για να ολοκληρώσω αυτή την διατριβή. Για όλες εκείνες τις στιγμές που έχουμε 

χάσει, για όλα τα όνειρα που κάνουμε, για όλη εκείνη τη δύναμη που μου έδινε καθημερινά, 

θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να την ευχαριστήσω και να της υποσχεθώ πως η ζωή 

τώρα ξεκινάει!  

Γκαραβέλλας Μανώλης 

Υπότροφος Ι.Κ.Υ επί τιμή



1 
 

Περίληψη 

Ο θεσµός της Σχολικής Επιτροπής αποτελεί το κύριο συλλογικό όργανο λαϊκής 

συµµετοχής στη λειτουργία των σχολικών µονάδων. Ο ρόλος της επικεντρώνεται στη 

διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται από το κράτος, για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων. Ύστερα από µακροχρόνια λειτουργία με το νόμο 

1566/1985, την 1η Ιανουαρίου 2011, με τον νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), η 

Σχολική Επιτροπή άλλαξε μορφή.  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας εφαρμογής του καλλικρατικού νόμου σχετικά με Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή, την τυχόν βλάβη και τις τυχόν προβληματικές περιοχές ευθύνης ή/και 

δυσλειτουργίες που δημιούργησε στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις σχολικές μονάδες και 

των δυο βαθμίδων. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην καταγραφή, μέσω της έρευνας, των 

παραμετρικών στοιχείων που μπορούν να λειτουργήσουν ως μαθηματικοί συντελεστές, με 

σκοπό να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο υπολογιστικό πρόγραμμα (αλγόρίθμος) για την 

κατανομή των λειτουργικών κονδυλίων από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή προς τις σχολικές 

μονάδες, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της Διαφάνειας και της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα. 

Με βάση τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο μεικτός τύπος έρευνας, η μεθοδολογική 

προσέγγιση του θέματος έγινε και ποσοτικά και ποιοτικά, με τη χρήση ερωτηματολογίων και 

τη διενέργεια συνεντεύξεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβρη του 2018 μέχρι 

τον Απρίλη του 2020. Το δείγμα αποτέλεσαν 156 πρόεδροι Πρωτοβάθμιων και 

Δευτεροβάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, 78 πρόεδροι Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας 

και 852 διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από 

όλη την επικράτεια. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η μετάβαση της Σχολικής Επιτροπής 

από το προηγούμενο καθεστώς στη νέα της μορφή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Εντούτοις, ένα αρκετά μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας εκφράζει τον 

προβληματισμό του, καθώς η διοικητική αποκέντρωση που επιχειρήθηκε με τον Καλλικράτη 

φαίνεται να μην λειτούργησε στην περίπτωση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.  
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Αν και η νέα μορφή λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής έλυσε αρκετά από τα 

προβλήματα του παρελθόντος, φαίνεται ότι το αναθεωρημένο αυτό συλλογικό όργανο 

συνεχίζει να εμφανίζει δυσλειτουργίες. Οι δυσλειτουργίες αυτές που αφορούν τόσο το ίδιο το 

όργανο όσο και τη σχολική μονάδα συνοψιζονται στα εξής: 

 Ελλιπής χρηματοδότηση. 

 Έλλειψη καθοδήγησης από την κεντρική διοίκηση. 

 Απουσία κοινού τρόπου διαχείρισης στο σύνολο των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών.  

 Γραφειοκρατία. 

 Συγκεχυμένο νομοθετικό πλαίσιο, πολυνομία, διπλές αναγνώσεις νόμων. 

 Σχέση εξάρτησης με τον δήμο.  

 Υποστελέχωση σε όλους τους τομείς (γραμματειακή υποστήριξη, τεχνικές υπηρεσίες κ.α) 

 Απουσία εργαλείων για την μετάβαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

 Οι κατανομές των κρατικών κονδυλίων που πρέπει να γίνονται βάσει μαθηματικού τύπου, 

στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών πραγματοποιούνται με 

εικονικό τρόπο και τα ποσά δεν αποδίδονται πλήρως ή/και καθόλου στις σχολικές 

μονάδες.  

 Ένα σημαντικό ποσοστό Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών δεν αναρτά τις αποφάσεις σχετικά 

με τις κατανομές των κονδυλίων στη Διαύγεια.  

Για τους σκοπούς της παρούσας διδακτορικής διατριβής δημιουργήθηκαν: α. μία πρόταση, 

στην οποία παρουσιάζεται ένα νέο γενικό πλαίσιο για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή και 

στοχεύει στην αποτελεσματικότερη σύνθεση και λειτουργία του οργάνου, τόσο σε θέματα 

διοικητικής όσο και οικονομικής φύσεως και β. ένα πρόγραμμα (λογισμικό) με την ονομασία: 

“Αλγόριθμος Κατανομής Κονδυλίων, για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, το οποίο θα βοηθήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τους 

διαχειριστές της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στην κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης 

(και όχι μόνο) προς τις σχολικές μονάδες και των δύο βαθμίδων. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ενιαία Σχολική Επιτροπή, εκπαίδευση, νόμος 3852/2010, Καλλικράτης, 

δυσλειτουργίες, αποτελεσματικότητα, αλγόριθμος κατανομής πιστώσεων. 
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Abstract 

School Committees constitute a collective body adhering to local government and 

including stakeholders from the wider community: local government representatives, school 

heads and parents’ representatives. They cooperate closely with another important loca l 

entity, the Municipal Education Committee, representing the local government education 

service.    

The major legislation for the reorganization of local government under the name 

“Kallikratis” altered the structure, responsibilities and duties of the School Committee.   

School Committees are still delegated with the allocation of functional funds to schools, but 

the revised legislation reduced their number dramatically. 

The aim of this dissertation is to explore the effectiveness of the new law provisions and 

document possible malfunctions of School Committees. In addition, it aims to gather all 

parametric data necessary to build a formula (algorithm) for the allocation of state funding 

from the School-Committee to schools with a view to achieve further transparency.  

Mixed-type methodology was adopted, using questionnaires and semi-structured 

interviews. Data gathering was completed between September 2018 and April 2020. Our 

sample consists of 156 Primary and Secondary School-Committee chairmen, 78 Municipal 

Education Committee chairmen and 852 Primary and Secondary public school Heads, from 

all over the country. 

The results of the research indicate that the reorganization of the School Committee as an 

entity seems to have considerable beneficial effects. However, a large part of the school 

Heads express their concern as the administrative decentralization attempted with the 

Kallikratis law does not seem to have worked in the case of their own relation with the School 

Committee and the local government, in general. 

Although the reformed School Committee solved many problems of the past, it seems that 

there are still emerging malfunctions in both School-Committees and public schools, such as: 

 Insufficient funding. 

 Lack of guidance from the central administration. 

 Lack of common way of management in all School Committees. 

 Bureaucracy. 
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 Legal framework still confusing, as many previous regulations are still in use despite 

the reform of the Kallikratis law. 

 Dependency relationship (schools-local government entities). 

 Inadequate administrative and technical staff. 

 Lack of tools for the transition to e-Governance. 

 Allocation of resources not fair for all schools, as there are no specific indicators and 

criteria taken in mind. 

 Not all SCs employ formulas for allocating funds to schools. 

 Only a small number of School-Committees post the allocation decisions of state 

funding on the site of “Diavgeia” (the State e-Governance site for transparency of 

financial decisions in the public sector). 

The derivatives of this doctoral dissertation are:  a. a set of proposals for further legal reform, 

and b. the “Algorithm for allocating functional funds to schools”, an original formula for a 

fair and transparent allocation of state funds for the operational needs of schools.  

 

Key-words: School-Committee, education, law 3852/2010, Kallikratis, malfunctions, 

effectiveness, formula funding.  
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132 

Πίνακας Ε21.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς την  

                           περιοχή 

 

133 

Πίνακας Ε22.    Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς το φύλο 134 

Πίνακας Ε23.    Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την ηλικία 135 

Πίνακας Ε24.    Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τις  

                           επιπλέον σπουδές  

 

136 

Πίνακας Ε25.    Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τα έτη  

                           εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας 

 

137 

Πίνακας Ε26.    Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τα έτη  

                           διευθυντικής εμπειρίας 
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Πίνακας Ε28.    Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τη  

                           συμμετοχή τους στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής 

 

140 

Πίνακας Ε29.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το βαθμό  

                           συμφωνίας τους σχετικά με τη συνένωση των Σ.Ε  

 

141 

Πίνακας Ε32.    Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς το βαθμό  

                           συμφωνίας τους σχετικά με τη συνένωση των Σ.Ε 
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Πίνακας Ε35.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς τις  

                           αντιλήψεις τους σχετικά με τις αλλαγές που επέφερε ο  

                           καλλικρατικός νόμος 

 

 

146 

Πίνακας Ε38.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το βαθμό  

                           συμφωνίας τους σχετικά με την άποψη ότι η συνένωση των  

                           Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται  

                           από την ελληνική πολιτεία. 

 

 

 

149 

Πίνακας Ε41.    Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς το βαθμό  

                           συμφωνίας τους σχετικά με την άποψη ότι η συνένωση των  

                           Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται  

                           από την ελληνική πολιτεία 

 

 

 

152 

Πίνακας Ε44.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς τις  

                           αντιλήψεις τους σχετικά με την άποψη ότι η συνένωση των  

                           Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται  

                           από την ελληνική πολιτεία 

 

 

 

154 

Πίνακας Ε47.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τον  
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Πίνακας Ε47.1. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τον  
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Πίνακας Ε50.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τα  

                           κριτήρια επιλογής του αριθμού μελών του Δ.Σ 
 

160 

Πίνακας Ε53.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τον  

                           βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με τον αριθμό μελών του  

                           Δ.Σ 
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Πίνακας Ε56.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τη  

                           συμμετοχή διευθυντών σχολικών μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

165 

Πίνακας Ε59.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τη  

                           συμμετοχή της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων στο Δ.Σ της  

                            Σ.Ε 

 

 

167 

Πίνακας Ε62.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων της Δευτεροβάθμιας  

                           Σ.Ε αναφορικά με τη συμμετοχή μαθητή στο Δ.Σ της Σ.Ε 
 

168 

Πίνακας Ε65.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τη  

                           συμμετοχή μελών με εξειδικευμένες γνώσεις στο Δ.Σ της Σ.Ε 
 

170 

Πίνακας Ε68.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τα  

                           κριτήρια επιλογής πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε 
 

172 

Πίνακας Ε71.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με την  

                           επιλογή του προέδρου 
 

175 

Πίνακας Ε74.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με την  

                           αμοιβή του προέδρου 
 

177 

Πίνακας Ε77.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τον  

                           επιμερισμό αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ 
 

179 

Πίνακας Ε80.    Κατανομή του δείγματος των διευθυντών αναφορικά με τον  

                           επιμερισμό αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ 
 

181 

Πίνακας Ε83.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τη  

                           χρήση ειδικού λογισμικού 
 

183 

Πίνακας Ε86.    Κατανομή του δείγματος των διευθυντών αναφορικά με τη  

                           χρήση ειδικού λογισμικού 
 

185 

Πίνακας Ε89.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον    

                           βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με την παρουσία των  

                           διευθυντών σχολικών μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

 

187 

Πίνακας Ε92.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με την επικοινωνία τους με  

                           τους διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

 

189 

Πίνακας Ε95.    Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό  

                           ικανοποίησής τους σχετικά με την επικοινωνία τους με τον  

                           πρόεδρο της Σ.Ε  

 

 

191 

Πίνακας Ε98.    Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με τη συνεργασία τους με  

                           τους διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

 

193 

Πίνακας Ε101.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό  

                           ικανοποίησής τους σχετικά με την συνεργασία τους με τον  

                           πρόεδρο της Σ.Ε  

 

 

194 

Πίνακας Ε104.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε σχετικά με την  

                           ακραία συμπεριφορά των διευθυντών σχολικών μονάδων 

 

196 

Πίνακας Ε107.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με τον ενεργό ρόλο του  

                           Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας 

 

 

198 

Πίνακας Ε110.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών σχετικά με τη  

                           συνεδρίαση του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας   
 

200 

Πίνακας Ε113.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με την παρουσία του  

                           εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων 

 

 

203 

Πίνακας Ε116.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με την παρουσία των  
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                           πολιτών στο Δ.Σ  205 

Πίνακας Ε119.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τη  

                           δημιουργία σεμιναρίων 
 

207 

Πίνακας Ε122.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τη  

                           συχνότητα των συνεδριάσεων  
 

209 

Πίνακας Ε125.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την  

                           καθολική απαρτία των συνεδριάσεων  
 

211 

Πίνακας Ε128.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την  

                            διακριτότητα των ρόλων των μελών του Δ.Σ της Σ.Ε 
 

214 

Πίνακας Ε131.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών σχετικά με την  

                           διακριτότητα των ρόλων των μελών του Δ.Σ της Σ.Ε 
 

215 

Πίνακας Ε134.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           βαθμό ικανοποίησής τους από τη σχέση που έχουν τα μέλη  

                           του Δ.Σ μεταξύ τους 

 

 

217 

Πίνακας Ε137.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό  

                           ικανοποίησής τους από τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ  

                           μεταξύ τους 

 

 

219 

Πίνακας Ε140.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με το κλίμα των  

                           συνεδριάσεων 

 

 

221 

Πίνακας Ε143.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό  

                           ικανοποίησής τους σχετικά με το κλίμα των συνεδριάσεων 

 

222 

Πίνακας Ε146.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την  

                           δημιουργία συνασπισμού μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε  

 

225 

Πίνακας Ε149.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την  

                           δημιουργία συνασπισμού μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

226 

Πίνακας Ε152.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την  

                           επιρροή της λειτουργίας της Σ.Ε από τον πολιτικό φορέα των  

                           μελών 

 

 

229 

Πίνακας Ε155.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την επιρροή  

                           της λειτουργίας της Σ.Ε από τον πολιτικό φορέα των μελών 
 

230 

Πίνακας Ε158.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τις  

                           κομματκές αντιπαραθέσεις 
 

232 

Πίνακας Ε161.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τις  

                           κομματκές αντιπαραθέσεις 
 

234 

Πίνακας Ε164.  Κατανομή του δείγματος των δευθυντών ως προς τη  

                           συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων 
 

236 

Πίνακας Ε167.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την  

                           υποστήριξη της Σ.Ε από άτομα ή υπηρεσίες 
 

238 

Πίνακας Ε170.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό  

                           ικανοποίησής τους σχετικά με την παρουσία και το έργο των  

                           τεχνικών υπηρεσιών του δήμου  

 

 

240 

Πίνακας Ε173.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           εκπαιδευτικό ρόλο της Σ.Ε 

 

242 

Πινακας Ε176.  Παρεμβάσεις προέδρων Σ.Ε με εκπαιδευτικό περιεχόμενο  243 

Πίνακας Ε177.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών σχετικά με τις  

                           παρεμβάσεις της Σ.Ε στα εκπαιδευτικά δρώμενα 
 

244 

Πίνακας Ε180.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τις  

                           προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Σ.Ε 
 

246 

Πίνακας Ε183.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τις   
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                           προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Σ.Ε 248 

Πίνακας Ε186.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το είδος  

                           των προτεινόμενων αλλαγών στη μορφή της Σ.Ε 

 

250 

Πίνακας Ε189.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς το είδος  

                           των προτεινόμενων αλλαγών στη μορφή της Σ.Ε 

 

253 

Πίνακας Ε192.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με το μέγεθος της  

                           χρηματοδότησης που λαμβάνουν από την πολιτεία 

 

 

256 

Πίνακας Ε195.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς τον  

                           χρόνο λήψης της χρηματοδότησης 
 

258 

Πίνακας Ε196.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την  

                           επάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης 
 

258 

Πίνακας Ε199.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την  

                           προέλευση των εσόδων 
 

261 

Πίνακας Ε202.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς την  

                           προέλευση των εσόδων 

 

264 

Πίνακας Ε205.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τη  

                           λειτουργία των κυλικείων 
 

266 

Πίνακας Ε208.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τη  

                           λειτουργία των κυλικείων 

 

268 

Πίνακας Ε211.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την  

                           διαχείριση των εσόδων των κυλικείων 

 

271 

Πίνακας Ε214.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την  

                           διαχείριση των εσόδων των κυλικείων 

 

273 

Πίνακας Ε217.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τους  

                           λόγους αναστολής λειτουργίας των κυλικείων  

 

275 

Πίνακας Ε220.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τις  

                           ενέργειες αύξησης της χρηματοδότησης 

 

277 

Πίνακας Ε223.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την  

                           αμοιβή των σχολικών καθαριστριών  

 

279 

Πίνακας Ε224.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το  

                           ενδεχόμενο διαπλοκής στον τρόπο επιλογής των  

                           συμβασιούχων καθαριστριών 

 

 

280 

Πίνακας Ε227.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό  

                           ικανοποίησής τους σχετικά με την καθαριότητα της σχολικής  

                           τους μονάδας 

 

 

283 

Πίνακας Ε230.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό  

                           ικανοποίησής τους σχετικά με την επάρκεια σε προϊόντα  

                           καθαρισμού 

 

 

286 

Πίνακας Ε233.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Πρωτοβάθμιων Σ.Ε  

                           ως προς την αμοιβή των σχολικών τροχονόμων 
 

288 

Πίνακας Ε236.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών Πρωτοβάθμιας  

                           Εκπαίδευσης ως προς τον βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά  

                           με το έργο του σχολικού τροχονόμου 

 

 

290 

Πίνακας Ε239.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον   

                           τρόπο προϋπολογισμού του πετρελαίου  

 

292 

Πίνακας Ε242.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου 

 

294 

Πίνακας Ε245.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           τρόπο ανεφοδιασμού των σχολικών μονάδων με πετρέλαιο 

 

297 
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Πίνακας Ε248.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           τρόπο ελέγχου της κατανάλωσης του πετρελαίου 

 

299 

Πίνακας Ε251.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                           βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με την ενεργειακή κλίμακα  

                           των σχολικών μονάδων 

 

 

302 

Πίνακας Ε254.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον  

                            βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με την προμήθεια  

                            εξοπλισμού από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ) 

 

 

305 

Πίνακας Ε257.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό  

                           ικανοποίησής τους σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού από  

                           τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ) 

 

 

306 

Πίνακας Ε260.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την  

                           πλήρη επάρκεια εξοπλισμού των σχολικών μονάδων με  

                           σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

 

 

309 

Πίνακας Ε263.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την πλήρη  

                           επάρκεια εξοπλισμού των σχολικών μονάδων με σύγχρονα  

                           εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

 

 

310 

Πίνακας Ε266.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τα χρέη 313 

Πίνακας Ε269.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την  

                           αποπληρωμή των λειτουργικών εξόδων 

 

315 

Πίνακας Ε272.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το είδος   

                           των λειτουργικών εξόδων που αποπληρώνουν  

 

318 

Πίνακας Ε273.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την  

                           αποπληρωμή των λειτουργικών εξόδων 

 

322 

Πίνακας Ε276.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό  

                           ικανοποίησής τους σχετικά με την επάρκεια της σχολικής τους  

                           μονάδας σε αναλώσιμα υλικά 

 

 

324 

Πίνακας Ε279.  Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό  

                           ικανοποίησής τους σχετικά με την επάρκεια της σχολικής τους  

                           μονάδας σε υλικά αναγκαία για την διδασκαλία των  

                           μαθημάτων 

 

 

 

326 

Πίνακας Ε282.  Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς την  
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Εισαγωγή  

1. Γενικά 

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες κοινωνικοποίησης 

του ανθρώπου και τον θεµέλιο λίθο της κονωνικής και οικονομικής ανάπτυξης κάθε 

οργανωµένης κοινωνίας. Παρέχεται µέσα σε τυπικές οργανώσεις, τα σχολεία, τα οποία ως 

οργανωμένοι φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα πρέπει να προσφέρουν ποιοτικά 

αναβαθμισμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους. Ωστόσο, η 

εκπαίδευση είναι μια έννοια δυναμική (Σαΐτης, 1997), καθώς πρέπει να προσαρμόζεται 

διαρκώς στα περιβαλλοντικά δεδομένα, τα οποία χαρακτηρίζονται από συνεχείς οικονομικές, 

πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές. 

Για πολλά χρόνια η εκπαίδευση, και γενικότερα ο δημόσιος τομέας της Ελλάδας, 

λειτουργούσε στη βάση του Παραδοσιακού μοντέλου διοίκησης, με το στοιχείο του 

συγκεντρωτισμού να είναι εμφανές σε όλα τα επίπεδα. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε και 

μετέπειτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σηματοδότησε την απαρχή των προσπαθειών για την 

διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας. Υιοθετήθηκαν πολιτικές και πραγματοποιήθηκαν 

αρκετές μεταρρυθμίσεις με στόχο τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης. Στην 

εκπαίδευση, ο ν. 1566/1985, αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια αποκέντρωσης 

και εκσυγχρονισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, υιοθετώντας αρκετά στοιχεία 

και χαρακτηριστικά του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ. Με τον συγκεκριμένο νόμο, η σχολική 

περιουσία αποδόθηκε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα, 

θεσπίστηκαν οι Σχολικές Επιτροπές, ένα όργανο υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση 

κάθε σχολικής μονάδας. Ο θεσμός της Σχολικής Επιτροπής, ως ένα συλλογικό όργανο λαϊκής 

συμμετοχής, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του 

σχολείου, των φορέων της τοπικής κοινωνίας και  των γονέων. 

Την τελευταία 10ετία, η Ελλάδα, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των 

αδυναμιών της, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο. Αποτέλεσμα αυτής της 

κατάστασης ήταν να εισέλθει στον μηχανισμό στήριξης και να υπογράψει Μνημόνια 

συνεργασίας και δανεισμού. Απόρροια αυτών των Μνημονίων ήταν οι σκληρές και άμεσες 

διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, οι οποίες ήταν απόλυτα εναρμονισμένες με τις επιταγές τις Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τις αρχές των σύγχρονων μοντέλων δημόσιας διοίκησης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η ψήφιση και η εφαρμογή του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης), ο οποίος στόχευε στην διοικητική επαναθεμελίωση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, μέσω της μείωσης του αριθμού των φορέων της. Στα πλαίσια αυτά, εκτός από 

τις συγχωνεύσεις δήμων που πραγματοποιήθηκαν, συνενώθηκαν 6.000 περίπου Νομικά 

Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις σε λιγότερα από 2.000. Μέρος αυτής της συνένωσης 

αποτέλεσαν και οι Σχολικές Επιτροπές. Πλέον, σε κάθε δήμο, λειτουργούν 2 Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές, μία για την Πρωτοβάθμια και μια για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Αν και υπάρχουν αρκετές έρευνες που έχουν καταλήξει σε αρνητικά συμπεράσματα σε ότι 

αφορά τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων λαϊκής συμμετοχής και ειδικότερα της 

Σχολικής Επιτροπής, αναδεικνύοντας μειονεκτήματα σχετιζόμενα με τον τρόπο στελέχωσης 

και τον αριθμό των μελών, την ύπαρξη και την ποιότητα της υλικοτεχνικής υποδομής των 

σχολικών μονάδων, καθώς και για την ουσιαστική συμβολή της στην εύρυθμη λειτουργία 

των σχολικών μονάδων, η νέα μορφή της Σχολικής Επιτροπής εμφανίζει ένα νέο πεδίο προς 

διερεύνηση. Η έλλειψη σαφών, αντικειμενικών και συγκροτημένων δεδομένων και 

αποτελεσμάτων καθώς  και τεκμηριωμένης εξαγωγής συμπερασμάτων,  που παρατηρείται 

στη βιβλιογραφία, σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, 

καθιστά το θέμα πρωτότυπο, αφού ο χρόνος εφαρμογής του νόμου είναι σχετικά σύντομος 

και δεν έχουν προηγηθεί άλλες έρευνες.  

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση των απόψεων, αντιλήψεων και 

στάσεων των προέδρων των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, των προέδρων των Δημοτικών 

Επιτροπών Παιδείας και των διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, 

όπως αυτή διαμορφώθηκε με την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατά πόσο αυτή μπορεί να συμβάλει στην 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τα ερευνητικά ερωτήματα πάνω στα 

οποία σχεδιάστηκε η έρευνα είναι τα ακόλουθα: 

 Κατά την άποψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Σ.Ε, Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιο 

αποτύπωμα έχει αφήσει ο Καλλικράτης στην Ενιαία Σ.Ε; 

 Πώς έχει διαμορφωθεί η μορφή και η λειτουργία του νέου οργάνου; 

 Πώς έχει διαμορφωθεί ο ρόλος του προέδρου της Ενιαίας Σ.Ε; 

 Ποιος είναι ο ρόλος της Ενιαίας Σ.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

 Κατά την άποψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Σ.Ε, Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιες 

είναι οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σχετικά με τη μορφή του νέου οργάνου; 
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 Από ποιες πηγές προέρχονται τα έσοδα της Ενιαίας Σ.Ε και με ποιον τρόπο 

πραγματοποιείται η διαχείρισή τους; 

 Ποια είναι τα έξοδα που έχει να διαχειριστεί η Ενιαία Σ.Ε και με ποιον τρόπο 

πραγματοποιείται η διαχείρισή τους; 

 Με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η κατανομή των κονδυλίων στις σχολικές μονάδες; 

 Με ποιον τρόπο ελέγχονται οι αποφάσεις και η οικονομική διαχείριση της Ενιαίας 

Σ.Ε;  

 Κατά την άποψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Σ.Ε, Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιες 

είναι οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σχετικά με τη λειτουργία του νέου 

οργάνου; 

Συνοψίζοντας, μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν 

τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της πραγματικότητας για την Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή, που διαμορφώθηκε μετά το 2010, και με αυτά τα δεδομένα, επιχειρείται η 

δημιουργία ενός αλγορίθμου κατανομής των λειτουργικών κονδυλίων, ο οποίος θα 

περιλαμβάνει τις πραγματικές και αντικειμενικές συνιστώσες της κάθε σχολικής μονάδας και 

θα είναι κοινός για όλες τις σχολικές μονάδες. Προσδοκάται δε, ότι η προτεινόμενη έρευνα 

θα αποδώσει στοιχεία ικανά να χρησιμεύσουν στην κεντρική διοίκηση για την υποβοήθηση 

της αναδιαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, με 

απώτερο σκοπό μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία προς όφελος όλων των σχολικών 

μονάδων.  

2. Δομή και περιεχόμενο της εργασίας  

Το κείμενο της διατριβής χωρίζεται σε δύο μέρη: 

Το Α΄ Μέρος της μελέτης αποτελείται από 7 Κεφάλαια και παρατίθεται το θεωρητικό 

πλαίσιο της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα: 

 Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα μοντέλα διοίκησης του δημόσιου τομέα. 

Αναλύονται συνοπτικά το Παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης, το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, 

το Νέο-βεμπεριανό Κράτος και τα σύχγρονα διοικητικά μοντέλα, όπως η Δικτυακή 

Διακυβέρνηση και  η Νέα Δημόσια Διακυβέρνηση. Σκοπός του Κεφαλαίου είναι μέσα από 

την ιστορική αναδρομή, να αποτυπωθεί η εξέλιξη του συστήματος οργάνωσης του 

ελληνικού δημόσιου τομέα, και φτάνοντας στο τώρα, να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά 

του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος, πάνω στο οποίο βασίζεται η λειτουργία της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και να αναζητηθούν τα στοιχεία εκείνα που θα 
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χρησιμοποιηθούν στην έρευνα για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας του οργάνου.  

 Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συστήματα διοικητικής οργάνωσης του δημόσιου 

τομέα. Αναλύονται συνοπτικά το συγκεντρωτικό σύστημα, το αποκεντρωτικό, το 

αποσυγκεντρωτικό και το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός του Κεφαλαίου 

είναι να αποσαφηνιστούν οι παραπάνω όροι και με αυτόν τον τρόπο να εξεταστεί η 

κατεύθυνση στην οποία κινείται το νέο όργανο της Σχολικής Επιτροπής.  

 Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συλλογικά όργανα της εκπαιδευτικής Διοίκησης. 

Αναλύονται συνοπτικά τα συλλογικά όργανα που λειτουργούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα και δίνεται περισσότερη έμφαση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή, όπως επίσης και 

στους παράγοντες αποτελεσματικής λειτουργίας των συλλογικών οργάνων διοίκησης.  

 Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Αναλύονται 

οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών, τα στάδια κατανομής των κρατικών πιστώσεων 

από το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τη σχολική μονάδα και τέλος, παρατίθεται το 

θεωρητικό πλαίσιο της χρηματοδότησης βάσει μαθηματικού τύπου (formula funding), 

στοιχείο που θα χρειαστεί για την δημιουργία του αλγορίθμου κατανομής των κρατικών 

κονδυλίων, ένα χρήσιμο εργαλείο για την οικονομική διαχείριση της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής.   

 Στο 5ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εποπτεία και στον οικονομικό έλεγχο των 

Ν.Π.Δ.Δ. Σκοπός του Κεφαλαίου είναι να αναλυθούν οι διαδικασίες και τα όργανα που 

εποπτεύουν/ελέγχουν οικονομικά την Ενιαία Σχολική Επιτροπή.   

 Στο 6ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην διαφθορά στην εκπαίδευση και στα είδη της, στην 

Διαφάνεια και στην Ανοιχτή και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Σκοπός του Κεφαλαίου 

είναι να αναλυθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα αποτελέσουν εργαλεία, για την 

ενίσχυση της Διαφάνειας των διαδικασιών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, που θα 

χρησιμοποιηθούν από την έρευνα.  

 Στο 7ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται αναλυτική μελέτη για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή. 

Σκοπός του Κεφαλαίου είναι μέσα από την ιστορική αναδρομή, να αποτυπωθεί η εξέλιξη 

και η οριστική διαμόρφωση του οργάνου, να παρατεθούν τα ερευνητικά δεδομένα για την 

Σχολική Επιτροπή και τέλος, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης των 2 τελευταίων 

νομοθετικών πλαισίων (ν. 1566/1985 και ν. 3852/2010), να αποτυπωθούν συγκεντρωτικά 

οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο όργανο.  
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Το Β΄ Μέρος της μελέτης αποτελείται από 11 Κεφάλαια και παρατίθεται το ερευνητικό 

μέρος της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα: 

 Στο 8ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην προβληματική της έρευνας. Αναλυτικότερα, 

πραγματοποιείται η διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος και παρατίθενται ο σκοπός 

της έρευνας, η αναγκαιότητα/σπουδαιότητα/πρωτοτυπία της έρευνας, οι στόχοι της 

έρευνας, οι ερευνητικοί άξονες, τα ερευνητικά ερωτήματα και τέλος, η 

αξιοπιστία/εγκυρότητα της έρευνας. 

 Στο 9ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ταυτότητα της έρευνας. Αναλύεται η μεθοδολογία 

της έρευνας, το επιστημολογικό πλαίσιο της έρευνας, τα ερευνητικά εργαλεία, οι μέθοδοι 

ανάλυσης δεδομένων, το δείγμα, η ερευνητική διαδικασία και τα ζητήματα δεοντολογίας 

της έρευνας.  

 Στο 10ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση, η ανάλυση και η ερμηνεία των 

ευρημάτων της έρευνας.  

 Στο 11ο Κεφάλαιο παρατίθενται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας. 

 Στο 12ο Κεφάλαιο παρατίθενται τα αναλυτικά συμπεράσματα και πραγματοποιείται ο 

σχολιασμός των συμπερασμάτων της έρευνας. 

 Στο 13ο Κεφάλαιο παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας. 

 Στο 14ο Κεφάλαιο παρατίθεται η σύνοψη των συμπερασμάτων της έρευνας.  

 Στο 15ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται η σύνδεση των συμπερασμάτων με τα ερευνητικά 

ερωτήματα και τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών.  

 Στο 16ο Κεφάλαιο παρατίθεται η πρόταση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. 

 Στο 17ο Κεφάλαιο παρατίθεται ο οδηγός περιγραφής του ειδικού λογισμικού κατανομής 

των κονδυλίων για τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, με την ονομασία: “Αλγόριθμος 

Κατανομής Κονδυλίων, για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης”.  

 Στο 18ο Κεφάλαιο παρατίθεται η σύνοψη της παρούσας διατριβής μαζί με τους 

περιορισμούς της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  

Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται οι Πηγές, η Βιβλιογραφία και το Παράρτημα. 
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Κεφάλαιο 1ο – Μοντέλα διοίκησης του δημόσιου τομέα  

Εισαγωγή 

Η διοίκηση ως έννοια και περιεχόμενο έχει τις ρίζες της βαθιά στην αρχαιότητα, με 

αρκετές αναφορές περί διοικητικών πρακτικών να λαμβάνουν χώρα σε πολιτισμούς όπως η 

Κίνα, η Αίγυπτος και η Ελλάδα (Creel, 1964 · Lepawsky, 1949). Από την αρχαιότητα έως την 

σημερινή εποχή, η διοικητική πρακτική εντοπίζεται σε αρκετές ακόμα περιόδους όπως στη 

μεσαιωνική εποχή σε Ανατολή και Δύση (Lepawsky, 1949) και κατά τον 17ο-18ο αιώνα στην 

Αυστρία και στη Γερμανία, με την ανάπτυξη του καμεραλισμού (Friedrich, 1939 · 

Schumpeter, 1954 · Small, 1909 · Wagner, 2003) και των Πολιτικών Επιστημών 

(Staatswissenschaften) (Barker, 1944 · Morstein Marx, 1935 · Rosenberg, 1958 · Tribe, 

1984), όπου θεμελιώθηκε η κεντρική ιδέα ότι μέσω της δημόσιας διοίκησης μπορεί να 

επιτευχθούν οι κρατικοί στόχοι για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων 

πόρων.   

Η απαρχή της σύγχρονης μελέτης της δημόσιας δοίκησης εντοπίζεται στον 19ο αιώνα, 

όπου ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια συστηματοποίησης και αξιοποίησης των 

γνώσεων και της εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο. Από τότε έως σήμερα, ο τρόπος 

εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής και παροχής δημόσιων υπηρεσιών έχει απασχολήσει 

αρκετά συστήματα διοικητικής οργάνωσης: από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές τις 

δεκαετίας του 1980 κυριάρχησε το σύστημα της Παραδοσιακής Δημόσιας Διοίκησης 

(Traditional Public Administration), γνωστό ως και γραφειοκρατικό μοντέλο, από το 1980 

έως και τις αρχές του 21ου αιώνα εμφανίστηκε το σύστημα του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ 

(New Public Management) και τέλος, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους 

στο πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης σύγχρονα πολυεπίπεδα συστήματα δημόσιας διοίκησης, 

με πιο χαρακτηριστικά τα μοντέλα της Δικτυακής Διακυβέρνησης (Network Governance) και 

της Νέας Δημόσιας Διακυβέρνησης (New Public Governance).    

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να αποτυπωθούν συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και 

οι αρχές αυτών των συστημάτων διοίκησης, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα συστήματα 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης των εθνικών κρατών, και πιο συγκεκριμένα στο μοντέλο της 

Νέας Δημόσιας Διακυβέρνησης. Στο συγκεκριμένο διοικητικό υπόδειγμα βασίζονται όλες οι 

αλλαγές που γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθούν στο πεδίο της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης τα τελευταία χρόνια. Βάσει αυτού, επιχειρείται από την παρούσα μελέτη, η 
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δημιουργία ένος θεωρητικού πλαισίου βελτίωσης της λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

1.1 Ανασκόπηση των θεωριών διοίκησης  

1.1.1 Παραδοσιακή Δημόσια Διοίκηση (Γραφειοκρατικό Μοντέλο Διοίκησης) 

Το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 19ου αιώνα, 

σε μια εποχή που πάρα πολλοί κρατικοί οργανισμοί αντιμετώπιζαν οργανωτικά και 

λειτουργικά προβλήματα, με πιο χαρακτηριστικά τα φαινόμενα διαφθοράς και ευνοιοκρατίας 

σε όλο τον δημόσιο τομέα. Η δημιουργία ενός συστήματος διοικητικής οργάνωσης που θα 

εξασφάλιζε κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα ήταν αναπόφευκτη (Anderson and Anderson, 

1967· Dunsire, 1973).  

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εγκαθίδρυση του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης, που 

ουσιαστικά αποτελεί μια οργανωτική δομή που στηρίζεται στην διοίκηση της πολιτείας μέσω 

γραφείων/υπηρεσιών/τμημάτων και διορισμένων υπαλλήλων, συνέβαλε ουσιαστικά στην 

αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων. Ενέργειες όπως η αξιοκρατική επιλογή των 

δημοσίων υπαλλήλων μέσω διαγωνισμών και η εκπαίδευσή τους, η χρήση προτύπων 

απόδοσης και αξιολόγησης, οι προαγωγές, τα μισθολογικά κλιμάκια, τα συνταξιοδοτικά 

προνόμια, τα δικαιώματα των εργαζομένων κ.τ.λ (Anderson and Anderson, 1967) 

δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για ένα κράτος δικαίου, το οποίο έτυχε ευρείας αποδοχής 

στις αρχές του 20ου αιώνα και ο συγκεκριμένος τύπος διοικητικής οργάνωσης διατηρήθηκε 

από τις δημόσιες διοικήσεις των περισσότερων χωρών για πολλές δεκαετίες.  

Κύριοι εκφραστές της θεωρίας της Παραδοσιακής Δημόσιας Διοίκησης υπήρξαν ο 

Thomas Wilson στις Η.Π.Α και ο Max Weber στη Γερμανία (Bendix, 1960). Ο Wilson μέσα 

από την μελέτη του εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ευθύνη για την χάραξη της στρατηγικής 

και την επιλογή των ενεργειών για την υλοποίησή της θα πρέπει να πραγματοποιείται από 

τους πολιτικούς και από τις κυβερνήσεις των χωρών, ενώ η εφαρμογή των ανωτέρω 

πολιτικών δράσεων θα πρέπει να γίνεται από την διοικητική μηχανή και από τους 

υπαλλήλους της (Schultz, 2004). Από την άλλη μεριά, ο Weber, ο οποίος θεωρείται κατά 

πολλούς ο θεμελιωτής του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης, προσδιόρισε τις βασικές 

αρχές και τα χαρακτηριστικά της γραφειοκρατικής δομής, τόσο στον ιδιωτικό αλλά κυρίως 

στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τον Weber, οι βασικές αρχές του γραφειοκρατικού 

μοντέλου είναι (Mossberger, Clarke και John, 2012): 

 Κανόνες με τους οποίους οργανώνονται τα καθήκοντα.  
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 Καταμερισμός της εργασίας, ο οποίος οδηγεί στην εξειδίκευση της εργασίας. 

 Ιεραρχία που θα παρέχει έλεγχο και συντονισμό. 

 Αποφάσεις στη βάση τεχνικών και νομικών κανόνων. 

 Διοίκηση βασισμένη σε ολοκληρωμένα συστήματα (filling systems) και θεσμική 

μνήμη (institutional memory). 

 Διοίκηση ως επάγγελμα (vocation). 

 Ουδέτερος ανταγωνισμός, διαχωρισμός πολιτικής και διοίκησης. 

 Αρμονική συνύπαρξη, δικαιοσύνη και ισότητα.  

Η ριζοσπαστική, για εκείνη την εποχή, θεωρία του Weber βρήκε θερμούς υποστηρικτές 

και πάρα πολλοί κρατικοί οργανισμοί υιοθέτησαν το μοντέλο του. Η τυπική ιεραρχική 

γραφειοκρατία του Weber έδινε περισσότερη έμφαση στη διαδικασία από ότι στα 

αποτελέσματα και συνεπώς, εξασφαλίζονταν η εποικοδομητική επικοινωνία των δημόσιων 

υπαλλήλων με τα πολιτικά πρόσωπα, αφήνοντας οριστικά πίσω τα φαινόμενα διαφθοράς, 

πατρωνίας και ευνοιοκρατίας (Hughes, 1998). Το πλαίσιο κανόνων που δημιουργούνταν 

εξασφάλιζε την διάρκεια και τη σταθερότητα (Gerth and Mills, 1974), ενώ ο πολίτης 

αντιμετωπίζονταν ως ίσος μεταξύ ίσων (Goldfinch et al., 2009).  

Το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης εφαρμόστηκε καθολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο 

από το 1945 μέχρι το 1979. Σε αυτή την περίοδο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην δημιουργία 

ενός κράτους πρόνοιας, το οποίο θα αντιμετώπιζε αποτελεσματικά τις ολοένα και 

αυξανόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των πολιτών του. Εντούτοις, αυτή ήταν και 

η αχίλλειος πτέρνα του συγκεκριμένου συστήματος διοίκησης, καθώς οι κοινωνικές ανάγκες 

απαιτούσαν συνεχώς ολοένα και περισσότερους πόρους από τους ήδη διαθέσιμους. Για την 

αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, το κράτος κατέφευγε διαρκώς στην επιβολή 

υψηλότερης φορολογίας και στη θέσπιση ρυθμίσεων (Chandler, 2003).   

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης επικρίθηκε πάρα 

πολύ έντονα από ακαδημαϊκούς μελετητές (Dunleavy, 1985) και από πολιτικούς παράγοντες 

της εποχής (Mischra, 1984). Σε αυτό συνέβαλαν οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις και τα 

δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν κυρίως τα ευρωπαϊκά κράτη την περίοδο 

εκείνη, όπως επίσης και η εμφάνιση νέων πολιτικών και οικονομικών θεωριών, όπως για 

παράδειγμα του νεοφιλελευθερισμού (Adams, 2001), οι οποίες πρότειναν νέες πρακτικές 

οργάνωσης και διοίκησης του δημόσιου τομέα, που χρησιμοπιούνταν ήδη στο ιδιωτικό τομέα. 

Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, το κράτος θα έπρεπε να παρεμβαίνει λιγότερο στην κοινωνία 
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και οι πολίτες θα έπρεπε να ξαναγίνουν υπεύθυνοι για την δική τους ευημερία, δίχως να 

εξαρτώνται από ένα υπερπροστατευτικό και υπερδιογκωμένο κράτος (Chandler, 2003).  

Σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια, η κριτική απέναντι στο γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης 

έγινε ακόμα πιο έντονη και αυτό οδήγησε σε περαιτέρω αμφισβήτηση σχετικά με τη 

δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις νέες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και απαιτήσεις 

των πολιτών (Oparaocha, 2016). Στις ήδη υπάρχουσες αρνητικές κριτικές που το 

καθιστούσαν αναποτελεσματικό, αργό, απρόσωπο, άκαμπτο και μη δημοκρατικό (Osborne 

and Gaebler, 1992), προστέθηκε και η αποτυχία του συστήματος να μπορέσει να συμβαδίσει 

και να ενσωματώσει τις νέες θεωρίες διοίκησης και τις νέες τεχνολογίες (Kim, Paik and Lee, 

2014), που υπόσχονταν τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και την 

αύξηση της αποδοτικότητας. Σύμφωνα με τον Castells (2000), το μοντέλο της 

γραφειοκρατίας φαίνεται ότι υπονόμευε τις αναδυόμενες «διαδικτυακές κοινωνιές» που 

εμφάνιζαν αλματώδη άνοδο λόγω των νέων τεχνολογιών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών (Information Technology) και η 

βέλτιστη αξιοποίησή της, προμήνυαν ότι θα αποτελούσαν τον κινητήριο μοχλό για την 

βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 

(Butcher, 2003).  

Αν και όλα δείχνουν πως το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης στον 21ο αιώνα είναι 

πλέον παρωχημένο, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που το καθιστούν ακόμα λειτουργικό, 

διότι διευκολύνει την διαδικασία διακυβέρνησης με τρόπους που άλλα συστήματα 

διοικητικής οργάνωσης αποτυγχάνουν (Ferlie, Lynn and Pollitt, 2007). Η στροφή προς νέα 

μοντέλα διοίκησης είναι επιβεβλημένη, εντούτοις, σε πολλές χώρες μέχρι και σήμερα δεν 

υπάρχει χώρος και πολιτική βούληση για να εδραιωθούν, ώστε να εξαλειφθεί η 

γραφειοκρατία.   

1.1.2 Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ  

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ αποτέλεσε μία νέα πρόταση σχετικά με τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και έκανε την εμφάνισή του την δεκαετία 

του 1980. Το νέο αυτό μοντέλο πρότεινε την αντικατάσταση της παραδοσιακής δημόσιας 

διοίκησης, θέτοντας ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(Kufidu et al., 1997), σε αντίθεση με το γραφειοκρατικο μοντέλο που έδινε περισσότερη 

έμφαση στη διαδικασία. Η εξάπλωση της νέας αυτής ιδεολογίας υπήρξε ραγδαία σε 

παγκόσμιο επίπεδο και οι βασικές της αρχές και τα χαρακτηριστικά της, υιοθετήθηκαν από 
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πολύ νωρίς από πολλούς ακαδημαϊκούς κύκλους, εθνικές κυβερνήσεις (Andersson, 2001) και 

διεθνείς οργανισμούς όπως ο Ο.Ο.Σ.Α, ο Ο.Η.Ε, το Δ.Ν.Τ, η Παγκόσμια Τράπεζα (Ferlie, 

Lynn and Pollitt, 2007), δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια παγκόσμια τάση.  

Σε αντίθεση με το Παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης, το οποίο έχει αρκετές επιρροές από 

τη μαρξιστική και νεομαρξιστική θεώρηση1, το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ επηρεάστηκε από 

τη ιδεολογική κίνηση του νεοφιλελευθερισμού (Clave, 2015) και δομήθηκε στη βάση 3 

διακριτών αναλυτικών θεωριών: την διοικητική-διαχειριστική σχολή (Wallis and Dollery, 

1999 · Aucoin, 1990 · De Vita and Case, 2016 · Rowlinson, Toms and Wilson, 2007), την 

παράδοση των νέων θεσμικών οικονομικών (Caballero and Soto-Onate, 2015 · Maucourant, 

2012 · Tamanaha,2015) και την θεωρία της δημόσιας επιλογής (Black, 1948 · Buchanan and 

Tullock, 1962).  

Κύριοι εκφραστές του νέου αυτού μοντέλου διοίκησης υπήρξαν οι Osborne and Gaebler, 

οι οποίοι άσκησαν δριμύτατη κριτική στο γραφειοκρατικό μοντέλο απεικονίζοντας το ως 

αποτυχημένο. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι βασικές αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ 

είναι (Osborne and Gaebler,1992 · Denhardt and Denhardt, 2011): 

 Αποτελεσματικές κυβερνήσεις που δρουν ως «πηδαλιούχοι» και όχι ως «κοπηλάτες» 

για τη διακυβέρνηση της χώρας.  

 Κυβέρνηση που ανήκει στην κοινωνία, εξουσιοδότηση παρά εξυπηρέτηση.  

 Ανταγωνιστική κυβέρνηση, εξασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού κατά την παροχή 

υπηρεσιών. 

 Κυβέρνηση που καθορίζει τη δράση της με βάση την αποστολή της – 

μετασχηματισμός των οργανισμών που καθορίζουν τη δράση τους με βάση τους 

κανόνες. 

 Κυβέρνηση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. 

 Κυβέρνηση προσανατολισμένη στους πελάτες και στην ικανοποίηση των αναγκών 

τους. 

 Κυβέρνηση που δρα επιχειρηματικά, συγκέντρωση πόρων παρά δαπάνη. 

 Κυβέρνηση που προνοεί, πρόληψη παρά θεραπεία. 

                                                             

1 Σύμφωνα με την μαρξιστική και νεομαρξιστική θεωρία, η κρατική γραφειοκρατία αποτελεί ένα 

εργαλείο προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης, 

με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινωνικού-σοσιαλιστικού κράτους, με απώτερο στόχο την πλήρη 

πραγμάτωση του κομμουνισμού (Μηλιός, 1996). 
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 Αποκέντρωση της εξουσίας, από την ιεραρχία στη συμμετοχή και την ομοδική 

εργασία. 

 Κυβέρνηση προσανατολισμένη στην αγορά, αύξηση της αποδοτικότητας του 

κεφαλαίου μέσω της αγοράς.  

Το νέο μοντέλο διοίκησης στόχευε στον περιορισμό του κράτους και του δημόσιου τομέα, 

στην υιοθέτηση και στην εφαρμογή πρακτικών που προέρχονταν από τον ιδιωτικό τομέα, 

στην ιδιωτικοποίηση δημόσιων δομών, στην εξωτερική ανάθεση εργασιών, στην υιοθέτηση 

πρακτικών αναφορικά με την λήψη των αποφάσεων και την προώθηση της καινοτομίας, στην 

μηχανοποίηση της παραγωγής (production engineering) (Hood, 1989), στην υποκατάσταση 

γραφειοκρατικών εντολών από την παροχή κινήτρων και τέλος, στην εστίαση, όχι τόσο στην 

διαδικασία, αλλά στις παραγόμενες υπηρεσίες, στα προϊόντα και τα αποτελέσματα (Kettl, 

2000).  

Τα πρώτα κράτη που υιοθέτησαν τις αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1970 και έπειτα (Pollitt and Bouckaert, 2004), ήταν οι χώρες του 

αγγλοσαξονικού τόξου (Η.Π.Α, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία) (OECD, 

1995 · Pollitt and Summa, 1997 · Schick, 2001), όπως επίσης και αρκετοί διεθνείς οργανισμοί 

όπως το Δ.Ν.Τ, ο Ο.Ο.Σ.Α και η Παγκόσμια Τράπεζα (Ridley, 1996a, b ·Christensen and 

Laegreid, 2007). Το νέο αυτό μοντέλο διοίκησης άνθισε στα μέσα της δεκαετίας του 1970, 

λόγω των οικονομικών κρίσεων που βίωναν αρκετές χώρες την περίοδο εκείνη, όπως επίσης 

και από τις σύνθετες προσκλήσεις του μεταπολεμικού κράτους πρόνοιας (Ferlie, Lynn and 

Pollitt, 2007 · Holmes and Shad, 1995 · Stewart and Walsh, 1992) και τουλάχιστον στις 

απαρχές του, συνδέθηκε σε έντονο βαθμό με συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις 

(Mascarenhas, 1993).  

Πρώτοι υποστηρικτές και πρωτεργάτες της νέας αυτής κίνησης ήταν η πρωθυπουργός του 

Ηνωμένου Βασιλείου Margaret Thacher (1979) και ο πρόεδρος των Η.Π.Α Ronald Reagan 

(1980). Αν και στις Η.Π.Α το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ υπήρξε μια ακαδημαϊκή πρόταση, 

στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν περισσότερο πολιτική. Οι αλματώδεις οικονομικές και 

κοινωνικές εξελίξεις της περιόδου σε συνδυασμό με την επανάσταση της τεχνολογίας των 

πληροφοριών, την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την διεθνοποίηση των αγορών, 

ώθησε σιγά σιγά, ολοένα και περισσότερες χώρες, να υιοθετήσουν τα χαρακτηριστικά του 

νέου μοντέλου δημόσιας διοίκησης (Lane, 2000 · Pollitt and Bouckaert, 2004).  



32 
 

Πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως η Ολλανδία (Hemerijck, Huiskamp and de 

Boer, 2002 · Pollitt, van Thiel and Homberg, 2007), οι σκανδιναβικές χώρες (Goldfinch and 

Wallis, 2009 · Green-Pedersen, 2002 · Lotz, 2006), η Γαλλία (Cole and Jones, 2005 · 

Wollmann, 2008), η Γερμανία (Reichard, 2003 · Wollmann, 2000), η Ιταλία (Ongaro, 2009), 

η Ισπανία (Barzelay and Gallego, 2010 · Ongaro, 2009), αλλά και χώρες στον υπόλοιπο 

κόσμο, αρχικά ξεκίνησαν να υιοθετούν και στη συνέχεια να εφαρμόζουν τις νέες μεθόδους 

δημόσιας διοίκησης (Borins, 1995, 1998 · Hood, 1991, 1995 · Ridley, 1996). Αυτό έγινε είτε 

διαμέσου μηχανισμών διεθνούς αλληλεξάρτησης (π.χ Ο.Ο.Σ.Α, Παγκόσμια Τράπεζα κτλ) είτε 

διαμέσου σκόπιμων πολιτικών διοικητικής και νομικής ενοποίησης, όπως το παράδειγμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Εντούτοις, δεν υιοθετήθηκαν από όλους οι ίδιες πρακτικές με ομοιόμορφο τρόπο (Pollitt 

and Bouckaert, 2004). Αυτό συνέβη διότι κάθε χώρα έχει την δική της διοικητική και 

κοινωνικοοικονομική κουλτούρα, γεγονός που την κάνει να αντιλαμβάνεται με διαφορετικό 

τρόπο την έννοια του εκσυχρονισμού του δημόσιου τομέα της. Ως εκ τούτου, κάποιες χώρες 

έδωσαν περισσότερη έμφαση στον εσωτερικό εκσυχρονισμό των διαδικασιών και των δομών, 

κάποιες άλλες εστίασαν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ισχυρoποίηση των 

μηχανισμών που σχετίζονται με την αγορά, ενώ άλλες επικεντρώθηκαν σε αλλαγές που 

σχετίζονταν με την ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών (Kettl, 

1997 · Guyomarch, 1999). Στο σύνολό τους όμως, οι περισσότερες χώρες επικεντρώθηκαν σε 

στρατηγικά σχέδια ιδιωτικοποιήσεων και σε ενέργειες ανάθεσης δημοσίου έργου στον 

ιδιωτικό τομέα. Μέσα από αυτές τις πρακτικές, στόχευαν στην αποτελεσματικότερη 

διακυβέρνηση των χωρών τους χρησιμοποιώντας στοιχεία από το μάνατζμεντ των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα στόχευαν στη μείωση του κόστους, χωρίς να μειωθεί 

αντίστοιχα η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (Ferlie, Lynn and Pollitt, 2007).  

Ως απόρροια των ανωτέρω και σύμφωνα με τους Pollitt and Bouckaert (2004), 

εμφανίζονται 2 διαφορετικές ομάδες χωρών: 

 Η πρώτη ομάδα χωρών, η οποία αποτελούνταν από τις Η.Π.Α, το Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία, ακολούθησε πιστά τις αρχές και τα 

χαρακτηριστικά του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ για την μεταρρύθμιση του δημόσιου 

τομέα τους.  

 Η δεύτερη ομάδα χωρών, η οποία απαρτίζονταν από χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης 

όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Φινλανδία, το Βέλγιο και η 
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Ολλανδία, ακολούθησε ένα σχετικά διαφοροποιημένο μοντέλο διοίκησης, γνωστό ως 

Νέο-βεμπεριανό κράτος ((New-Weberian State), σύμφωνα με το οποίο συστατικά 

στοιχεία το παραδοσιακό μοντέλου της γραφειοκρατίας έρχονται σε αλληλεπίδραση 

με τις αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ. 

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, αν και εμφάνισε ιδιαίτερη απήχηση μεταξύ των 

ανεπτυγμένων κυρίως χωρών, εντούτοις δέχτηκε αρκετές επικρίσεις από την παγκόσμια 

επιστημονική κοινότητα, εξαιτίας των πολλών εννοιών που το συνθέτουν και για την ασάφεια 

που το χαρακτηρίζει (Cristensen and Laegreid, 1999). Το σημαντικότερο επιχείρημα ήταν ότι 

δεν αποτελεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης, αλλά ένα άθροισμα πολλών 

διαφορετικών στοιχείων (Ferlie et al., 1996), που εξαρτώνται κάθε φορά από πολλούς 

παράγοντες, όπως το ακροατήριο, τους ερευνητικούς στόχους και την ιδεολογική βάση στην 

οποία στηρίζεται η ανάλυση του (Dawson and Dargie, 1999). Η απώλεια πολιτικού ελέγχου 

που διαπιστώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις και η ανάγκη των πολιτών για περισσότερο έλεγχο 

από την πλευρά του κράτους, για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων και φαινομένων, 

έβαλε φρένο στην κυριαρχία του έναντι του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης. 

Εντούτοις, έθεσε τις βάσεις για τον μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και για την 

δημιουργία ενός νέου συνδυαστικού μοντέλου.  

1.1.3 Σύγχρονα δημόσια διοικητικά μοντέλα  

Η ανάγκη των τελευταίων δεκαετιών για την απαγκίστρωση από το Παραδοσιακό 

Μοντέλο Διοίκησης, αλλά παράλληλα θέτοντας όρια στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς 

και στην άκρατη ιδιωτικοποίηση των δημοσίων δομών που πρότεινε το Νέο Δημόσιο 

Μάνατζμεντ, άνοιξε τον δρόμο για την εμφάνιση νέων θεωριών και πολυεπίπεδων μοντέλων 

δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στο «διαχειριστικό κράτος» (Barzelay, 2001), με πιο 

χαρακτηριστικά τα μοντέλα της Δικτυακής Διακυβέρνησης (Network Governance) και της 

Νέας Δημόσιας Διακυβέρνησης (New Public Governance) (Cristensen and Laegreid, 2007 · 

Osborne, 2010).  

Αυτά τα νέα συστήματα διοικητικής οργάνωσης βασίζονται ολοκληρωτικά στην έννοια 

της Μετασχηματιστικής Διακυβέρνησης (Transformational Government) (Dada, 2006 · 

Heeks, 2004 · Jackson, Elliman and Irani, 2007, Paarlberg and Lavigna, 2010), η οποία 

πρωτοεμφανίστηκε το 2003 και στηρίζεται απόλυτα στη σταθερή παρουσία των Τεχνολογιών 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στη δημόσια διοίκηση. Η συγκεκριμένη θεωρία δεν 

περιγράφει απλώς ένα σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government) που 
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χρησιμοποείται ως υποστηρικτικό εργαλείο του δημόσιου τομέα, αλλά προσπαθεί να 

ανασχεδιάσει τον τρόπο εργασίας του δημόσιου τομέα, αξiοποιώντας στο έπακρο τα 

πλεονεκτήματα των Τ.Π.Ε, και στοχεύοντας στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και 

οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας, τον προσανατολισμό προς τον πολίτη και την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του (Matei and Flogaitis, 2011).  

Πάνω σε αυτή τη θεωρία λοπόν, βασίστηκαν τα νέα πολυεπίπεδα μοντέλα δημόσιας 

διοίκησης. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, εμφανίστηκε το υπόδειγμα της Δικτυακής 

Διακυβέρνησης (Jonsson and Stromvik, 2005 · Kohler-Koch and Eising, 1999 · Suvarierol 

and van den Berg, 2008). Η κεντρική αρχή αυτού του μοντέλου διοίκησης ήταν ο 

περιορισμός της εμπιστοσύνης στην αγορά, με στόχο των περιορισμό του κόστους, και 

ταυτόχρονα η αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η χρήση των εργαλείων της 

Καλής Διακυβέρνησης (Good Governance) (Hurst, Liu, Liu and Tao, 2014 · Riley, 2007 · 

Van Essen, Heugens, Otten and van Oosterhout, 2012), μιας νεοφιλελεύθερης ρητορικής, η 

οποία σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα εστιάζει στις αρχές της διαφάνειας, της 

συμμετοχής, της ευθύνης/λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας διακυβέρνησης και της 

συνοχής (Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, 2008). Η Δικτυακή Διακυβέρνηση εστίαζε στους 

οριζόντιους δεσμούς και στον επιμερισμό της εξουσίας ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες, 

και μέσω του εκδημοκρατισμού και της εξατομίκευσης, στόχευε στον υψηλότερο βαθμό 

συμμετοχής της κοινωνίας στην χάραξη της δημόσιας πολιτικής.  

Ωστόσο, η αναγκαιότητα για την δημιουργία ενός συστήματος διακυβέρνησης, το οποίο 

θα δίνει έμφαση στο κράτος πρόνοιας, θα στηρίζεται στην συμμετοχή των πολιτών και θα 

αξιοποιεί στο έπακρο της δυνατότητες των Τ.Π.Ε, οδήγησε στη θεμελίωση την Νέας 

Δημόσιας Διακυβέρνησης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί προϊόν πολλών σύγχρονων μελετητών 

και το συνθέτουν πολλά διαφορετικά στοιχεία, σε αντίθεση με τα προγενέστερα υποδείγματα, 

τα οποία αδυνατούσαν να συλλάβουν τη πολύπλοκη πραγματικότητα της οργάνωσης και 

διοίκησης του δημόσιου τομέα του 21ου αιώνα (Osborne, 2010). Δεσπόζουσα θεώρηση 

αποτελεί το γεγονός ότι μια αρχή κάνει χρήση των εξουσιών που της αναθέτουν οι πολίτες, 

μέσω ενός πλέγματος εργαλείων, συμπεριφορών, αρχών, διαδικασιών και κανόνων. Η Νέα 

Δημόσια Διοίκηση στη διεθνή βιβλιογραφία δεν εμφανίζεται ως ένα μοντέλο που θα 

αντικαταστήσει τα προηγούμενα συστήματα οργάνωσης, αλλά αποτελεί μια θεωρία, ένα 
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εργαλείο, που προϋποθέτει την ύπαρξη ενός πολυφωνικού κράτους και σκοπός της είναι η 

κατανόηση του μετασχηματισμού της δημόσιας πολιτικής (Osborne, 2010).  

Βασισμένη σε αυτή τη θεώρηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση χάραξε την πολιτική της και 

δρομολόγησε ευρύτατες μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη της, αναφορικά με την άσκηση της 

κεντρικής διοίκησης, οι οποίες συνοψίζονται σε 4 σημεία και προέρχονται από τις 

ανακοινώσεις της Επιτροπής: 

 Δημιουργία πιο αποτελεσματικών πολιτικών και νομοθεσιών. 

 Μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. 

 Επανακαθορισμός των θεσμικών και των πολιτικών οργάνων. 

 Συμμετοχή στη συζήτηση για την παγκόσμια διακυβέρνηση.  

Επιπρόσθετα, προς αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη χάραξη 

μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για όλα τα κράτη-μέλη, δημιούργησε το «Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης» (European Public Administration Network- EUPAN), το οποίο 

αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των κρατών και πραγματεύεται θέματα που 

αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και τη δημόσια διοίκηση. Επί της ουσίας, αποτελεί έναν 

κοινό τόπο όπου ανταλλάσσονται ιδέες, απόψεις και καλές πρακτικές με στόχο την βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων διοικήσεων των 

ευρωπαϊκών κρατών. Η πολιτική που ακολουθείται στηρίζεται στις αρχές της Νέας Δημόσιας 

Διακυβέρνησης, τοποθετώντας τον πολίτη στο κέντρο της δημόσιας διοίκησης και 

παράλληλα, δίνεται μεγάλη έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία, στους ανθρώπινους 

πόρους και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην Διοικητική 

Επιστήμη, έχουν καταγραφεί πλήθως θεωριών και ιδεών που στοχεύουν στην διοικητική 

ανασυγκρότηση των κρατών και στη δημιουργία νέων μοντέλων δημόσιας δοιήκησης (Svara, 

2001). Κάθε χώρα οφείλει να προσανατολιστεί και να υιοθετήσει εκείνες τις πολιτικές και τις 

μεταρρυθμίσεις που ταιριάζουν στα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά της. Οι νέες συνθήκες 

που χαρακτηρίζουν την σημερινή εποχή απαιτούν αποφασιστικές κινήσεις. Μέσα από τον 

σωστό σχεδιασμό και την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων, οι εθνικές 

κυβερνήσεις πρέπει να στοχεύουν στην αποδοτικότερη διακυβέρνηση των δημόσιων 

υποθέσεων και στην αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες τους.  
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1.2 Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα 

Η ελληνική δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατες και πολυάριθμες 

παθογένειες, που λαμβάνουν χώρα εδώ και δεκαετίες. Αν και η Ελλάδα αποτελεί μια 

ανεπτυγμένη χώρα, οι αλλαγές στο διοικητικό της σύστημα καθυστέρησαν να υλοποιηθούν, 

συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η σύγχρονη ελληνική δημόσια διοίκηση, παρά τις 

προσπάθειες που γίνονται εσχάτως τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να εξαρτάται από στοιχεία 

και πρακτικές του παρελθόντος, που αντιβαίνουν στις νέες κοινωνικές και οικονομικές 

απαιτήσεις και προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία, η Ελλάδα συγκαταλέγεται σε μια ομάδα χωρών του ευρωπαϊκού 

νότου, μαζί με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίες εμφανίζουν 

κοινά χαρακτηριστικά αναφορικά με τις διοικητικές, θεσμικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις 

που πραγματοποιήθηκαν στον δημόσιο τομέα τους, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες 

(Argyropoulou, 2015 · Sotiropoulos, 2007 · Hesse and Sharpe, 1991 · Ongaro, 2008). Το 

κύριο χαρακτηριστικό που τις διακρίνει και τις ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες είναι το γεγονός ότι το σύστημα δημόσιας διοίκησης τους βασίστηκε και ακολούθησε 

για πολλά χρόνια την Ναπολεόντεια Διοικητική Παράδοση (Napoleonic Administrative 

Tradition) (Hesse and Sharpe, 1991 · Brans, 1994 · Costa and Jegouzo, 1988 · Featherstone, 

2015 · Loughlin and Peters, 1997 · Meron, 1988 · Rouban, 1994 · Putnam, 1993), ενώ 

ταυτόχρονα καθυστέρησαν σε μεγάλο βαθμό να υιοθετήσουν τα χαρακτηριστικά του Νέου 

Δημόσιου Μάνατζμεντ (Peters, 2008). Το διοικητικό αυτό σύστημα πρωτοεμφανίστηκε στη 

Γαλλία την εποχή του Ναπολέοντα (Blanning, 2000) και στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στο 

σύστημα νόμων και στην Παραδοσιακή Δημόσια Διοίκηση (Dunleavy and Hood, 1994 · 

Guthrie, Humphrey, Jones and Olson, 2005 · Peters,1997b,2008 · Pollitt and Bouckaert, 

2004).  

Τα χρόνια που το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ έκανε την εμφάνισή του παγκοσμίως, κυρίως 

στις αγγλοσαξονικές χώρες, και έδωσε μια διαφορετική ώθηση στα δημόσια διοικητικά 

συστήματα των χωρών, απελευθερώνοντάς τα από τις παγειωμένες γραφειοκρατίες, η Ελλάδα 

βρισκόταν στο ξεκίνημα της μεταπολίτευσης. Αυτή η εποχή ήταν πολύ σημαντική για τη 

χώρα, γιατί εξερχόμενη από μια μεγάλη περίοδο συνεχόμενων πολέμων και πολιτικής 

αστάθειας, το κοινωνικό αίσθημα και η λαϊκή απαίτηση για εκδημοκρατισμό της κοινωνίας 

και της πολιτικής μονοπωλούσε την πολιτική σκηνή. Όλες οι προσπάθειες εκείνων των 

χρόνων επικεντρώθηκαν στην παγίωση της δημοκρατίας και της συνταγματικής έννομης 

τάξης. Η ανάγκη για εκδημοκρατισμό και δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στην 
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κοινωνία και την πολιτική εξουσία ήταν επιτακτική. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, το 

Παραδοσικό Βεμπεριανό μοντέλο διοίκησης, ως συνέχεια του Ναπολεόντειου Υποδείγματος 

Διοίκησης, αποτέλεσε το πιο αποτελεσματικό σύστημα οργάνωσης για να εδραιωθεί η 

δικαιοσύνη, η ισονομία, η οργανωσιακή κουλτούρα και να μπουν τα θεμέλια για την 

δημιουργία ενός δημοκρατικού κοινωνικού κράτους. Επομένως, ενώ το Νέο Δημόσιο 

Μάνατζμεντ αποτελούσε μια νέα παγκόσμια τάση την περίοδο εκείνη, στην Ελλάδα δεν 

μπορούσαν ακόμα να υιοθετηθούν οι αρχές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς η χώρα 

βρισκόταν σε μια άλλη πραγματικότητα και εκ των πραγμάτων, υπήρχε αδυναμία στο να 

ακολουθηθούν οι εξελίξεις της εποχής (Gravaris, 2002). Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, 

λοιπόν, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούσαν σε μειώσεις των κοινωνικών 

τους παροχών, η Ελλάδα διεύρυνε τις δαπάνες της σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, 

γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση του δημόσιου χρέους (Schuknecht and Tanzi, 

2005).  

Η ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε και στην Ευρωπαϊκη Ένωση σηματοδότησε την 

απαρχή των προσπαθειών για την διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας. Οι ελληνικές 

κυβερνήσεις, κυρίως λόγω των εξωτερικών πιέσεων, επωμίστηκαν το χρέος να υλοποιήσουν 

μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της 

δημόσιας διοίκησης και ταυτόχρονα τον εκσυγχρονισμό της εγχώριας διακυβέρνησης. Οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές είχαν προσανατολισμό προς τις αρχές του Νέου Δημόσιου Μανατζμεντ 

και πολλά από τα στοιχεία του υιοθετήθηκαν από τους διοικούντες. Ωστόσο, οι ενέργειες 

αυτές, λόγω του βαθέως ριζομένου γραφειοκρατικού κράτους, της έλλειψης οράματος και 

στρατηγικού σχεδιασμού, της απροθυμίας των κυβερνήσεων για ουσιαστικές αλλαγές, ήταν 

ιδιαίτερα περιορισμένες και αποσπασματικές. Αποτέλεσμα όλων ήταν η ενδυνάμωση του 

βεμπεριανού γραφειοκρατικού συστήματος διοίκησης (Spanou, 2008).  

Την τελευταία 10ετία, η Ελλάδα, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των 

αδυναμιών της, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο. Αποτέλεσμα αυτής της 

κατάστασης ήταν να εισέλθει στον μηχανισμό στήριξης2 και να υπογράψει Μνημόνια 

συνεργασίας και δανεισμού. Απόρροια αυτών των Μνημονίων ήταν οι σκληρές και άμεσες 

διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε σύντομο 

                                                             
2 Ο μηχανισμός στήριξης αποτελούνταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Κ), την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ) και έμεινε γνωστός με τον 

όρο «Τρόικα». Σκοπός της συγκεκριμένης επιτροπής είναι η εποτπεία ευρωπαϊκών χωρών που 

αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα και η υποβοήθησή τους με δάνεια (χαμηλού 

επιτοκίου) για την στήριξη της οικονομίας.   
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χρονικό διάστημα. Μάλιστα, ήταν τόσο σφοδρές οι εξωτερικές πιέσεις, όπου για να 

εκταμιεύονται οι δόσεις προς το ελληνικό δημόσιο, η χώρα υποβάλλονταν διαρκώς σε 

εξωτερικές αξιολογήσεις, όπου ελέγχονταν από τους δανειστές η πρόοδος των 

μεταρρυθμίσεων. Εντούτοις, αυτό είναι και το χρονικό διάστημα όπου παρατηρούνται οι 

περισσότερες και πιο ουσιαστικές προσπάθειες αλλαγής της δημόσιας διοίκησης της χώρας. 

Μέσα σε λίγα χρόνια, ψηφίστηκαν νόμοι και εφαρμόστηκαν πολιτικές, οι οποίες είναι 

απόλυτα εναρμονισμένες με τις επιταγές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσανατολισμένες 

στις αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ.  

1.3 Συμπέρασμα 

Τον 21ο αιώνα, οι σύγχρονες κοινωνίες βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία 

μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησής τους με σκοπό να γίνουν αποτελεσματικότερες και 

αποδοτικότερες για τους πολίτες τους. Στόχος είναι η σταδιακή απαγκίστρωση από τα 

παραδοσιακά γραφειοκρατικά μοντέλα του παρελθόντος και η εξεύρεση ενός μείγματος 

διοίκησης, όπου το κράτος θα έχει τον κεντρικό ρόλο, αλλά οι πολίτες θα συμμετέχουν 

ενεργά και θα αξιοποιούνται στον μέγιστο βαθμό όλοι οι πόροι και οι τεχνολογίες, στα 

πλαίσια μιας δημόσιας δημοκρατικής διακυβέρνησης (Bowornwthana, 2015).  

Κάθε χώρα, ανάλογα με την διοικητική της κουλτούρα, προσεγγίζει διαφορετικά το θέμα 

της διοικητικής μεταρρύθμισης. Από την δεκαετία του 1990, άλλες χώρες έχουν επιλέξει τον 

μετασχηματισμό τους στη βάση του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (έμφαση στα 

αποτελέσματα, ιδιωτικοποιήσεις, συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα στην παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών, αντιμετώπιση των πολιτών ως «πελάτες» κ.α) και άλλες στηρίζονται στις αρχές 

του Νέο-βεμπεριανού Κράτους (κεντρική διοίκηση με διακριτή θέση και επαγγελματική 

κουλτούρα ποιότητας) (Pollitt and Bouckaert, 2011). Στόχος ωστόσο, αποτελεί η σταδιακή 

μετεξέλιξη αυτών των συστημάτων και η μετάβαση σε σύγχρονα πολυεπίπεδα μοντέλα 

διοίκησης, που έχουν στο επίκεντρο τον πολίτη, την ενεργό συμμετοχή του και την 

αποτελεσματικότερη πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες, μέσω της αξιοποίησης των 

σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών (Νέα Δημόσια Διακυβέρνηση).  

Προς σε αυτήν την κατεύθυνση, για τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του 

δημόσιου τομέα της, κινείται και η Ελλάδα. Η ελληνική δημόσια διοίκηση στην αρχή 

ακολούθησε το Ναπολεόντειο διοικητικό μοντέλο και στη συνέχεια το υπόδειγμα της 

βεμπεριανής γραφειοκρατίας. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει γίνει στροφή προς την 

υιοθέτηση των αρχών και των χαρακτηριστικών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, λόγω της 
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συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των εξωτερικών πιέσεων που δέχεται προς αυτή 

την κατεύθυνση. Βασικοί στόχοι αποτελούν η βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, η απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η 

ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου και ο προσανατολισμός προς την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση.  

Από τις ελληνικές αλλά και τις διεθνείς μελέτες, οι μεταρρυθμίσεις που 

πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, τείνουν περισσότερο προς το μοντέλο διοίκησης του Νέο-

βεμπεριανού Κράτους, το οποίο αποτελεί έναν συνδυασμό βεμπεριανών και νέων στοιχείων 

(Pollitt and Bouckaert, 2004). Αυτό το πρότυπο συνδυάζει παραδοσιακές γραφειοκρατικές 

μεθόδους με νέες διαχειριστικές αξίες και πρακτικές (Kuhlmann, 2010 · Pollitt and 

Bouckaert, 2004 · Reginato, Landis, Fadda and Pavan, 2014).  

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια λόγω των Μνημονίων και της οικονομικής κρίσης, 

παρατηρείται στην Ελλάδα μια προσπάθεια μεταρρυθμίσεων και υιοθέτησης των νέων 

σύγχρονων μοντέλων δημόσιας διοίκησης, η οποία εναρμόνιζεται και με τις πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ψήφιση και η εφαρμογή του ν. 

3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης» - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Ο συγκεκριμένος νόμος, εκτός από την διοικητική 

αναδιοργάνωση της χώρας, επέφερε αλλαγές και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 

Σχολικής Επιτροπής. Μετά από 10 χρόνια λειτουργίας του νέου οργάνου, στόχος της 

παρούσας μελέτης αποτελεί η δημιουργία ένος θεωρητικού πλαισίου βελτίωσης της 

λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, προσανατολισμένο στις αρχές και τα 

χαρακτηριστικά της Νέας Δημόσιας Διακυβέρνησης, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη για 

τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  
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Κεφάλαιο 2ο – Συστήματα διοκητικής οργάνωσης   

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση στα σύγχρονα κράτη τυπικά αντιμετωπίζεται ως μια δημόσια υπηρεσία και 

αποτελεί μία από τις κύριες εκδηλώσεις της διοικητικής λειτουργίας (Κατσαρός, 2008). Στο 

παρόν κεφάλαιο, εξετάζονται και αναλύονται τα διάφορα συστήματα διοικητικής οργάνωσης 

που εμφανίζονται στις δημόσιες δομές και δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο αποκεντρωτικό 

σύστημα, μιας και σε αυτό βασίζεται η πλειοψηφία των μεταρρυθμίσεων που παρατηρούνται  

τα τελευταία χρόνια, από τα ανεπτυγμένα (κυρίως) κράτη. Στην Ελλάδα, παρόμοιες 

μεταρρυθμίσεις συντελούνται στον χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία 25 χρόνια, με πιο 

πρόσφατη την αλλαγή στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, βάση 

του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης).  

2.1 Ανασκόπηση των συστημάτων διοικητικής οργάνωσης  

Συστήματα διοικητικής οργάνωσης είναι οι τρόποι με τους οποίους η Δημόσια Διοίκηση 

οργανώνεται, με σκοπό να αντιμετωπίζει και να επιλύει τα προβλήματα που ανακύπτουν στον 

δημόσιο τομέα, στηριζόμενη στα πλαίσια λειτουργίας ενός κράτος δικαίου (Timsit, 1980 · 

Κοντόγιωργα – Θεοχαροπούλου, 2002 · Φλογαϊτης, 1987 · Τάχος, 2005).  

Ανάλογα με τα κριτήρια που τίθενται κάθε φορά, προκύπτουν και διαφορετικά συστήματα 

διοικητικής οργάνωσης. Βασικό κριτήριο ωστόσο, αποτελεί η αρχή της μετάβασης της 

εξουσίας και της ευθύνης των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από τα κεντρικά προς τα 

περιφερειακά όργανα του κράτους (Αργυροπούλου, 2018 · Κατσαρός, 2006). Για τις ανάγκες, 

όμως, της παρούσας διατριβής εξετάζονται μόνον τρία εξ αυτών, και τούτο, διότι αυτά 

βρίσκουν εφαρμογή στην ελληνική επικράτεια και επηρεάζουν άμεσα την οργανωτική δομή 

και διάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος: 

 Το συγκεντρωτικό σύστημα: Στο συγκεντρωτικό σύστημα, οι κεντρικές και 

περιφερειακές λειτουργίες του κράτους ασκούνται αποκλειστικά από το κράτος ή από 

άλλους δημόσιους φορείς (Κόκκος & Μαυρογιώργος, 2008). Οι δομές της 

περιφέρειας, οι οποίες έχουν απλώς εκτελεστική αρμοδιότητα, διορίζονται από την 

κεντρική διοίκηση, που εδρεύει στην πρωτεύουσα του κράτους, και έχουν 

αρμοδιότητα να ασκούν την εξουσία εκ μέρους της. Ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά του συγκεντρωτισμού είναι η γραφειοκρατική οργάνωση της 

δημόσιας διοίκησης (Λυμπέρης, 2012). Το συγκεντρωτικό σύστημα είναι αναγκαίο 
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για τη διατήρηση της ενότητας και της ασφάλειας οποιουδήποτε κράτους (Ανδρέου, 

1996). 

 Το αποκεντρωτικό σύστημα3: Αποκέντρωση είναι η μεταβίβαση εξουσίας από την 

κεντρική διοίκηση προς τις δομές της περιφέρειας (Λυμπέρης, 2012). Η αποκέντρωση 

εμφανίζεται σε 2 μορφές. Κατά την πολιτική αποκέντρωση, μεταβιβάζεται το σύνολο 

της εξουσίας από το κράτος προς τις δομές της περιφέρειας (Karlsen,2000) και με 

αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η αυτόνομη ανάπτυξή τους (Δρούλια & Πολίτης, 2008). 

Κατά την διοικητική αποκέντρωση ή αλλιώς αποσυγκέντρωση, δεν μεταβιβάζεται από 

το κράτος το σύνολο της εξουσίας, αλλά μέρος αυτής (Ανδρέου και 

Παπακωνσταντίνου, 1994). Το αποσυγκεντρωτικό σύστημα λειτουργεί απλώς ως 

ιμάντας μεταβίβασης της κρατικής πολιτικής (Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου, 

1994). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι τοπικές υπηρεσίες έχουν μόνο τον ρόλο της 

εκτέλεσης αποφάσεων που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, ενώ δεν τους 

επιτρέπεται να νομοθετούν (Παπακωνσταντίνου, 2012 · Δρούλια & Πολίτης, 2008). 

 Το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης: Κατά τον Μακρυδημήτρη (2008), τη 

διοίκηση των τοπικών υποθέσεων αναλαμβάνουν ξεχωριστά, αιρετά, τοπικά όργανα 

(οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης) με δική τους σύσταση, οργάνωση και προσωπικό 

που ασκούν την εξουσία τους εντός εδαφικά προσδιορισμένης και συγκεκριμένης 

περιοχής.  

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρα 101-105), στην Ελλάδα συνυπάρχουν και τα 3 

παραπάνω συστήματα διοικητικής οργάνωσης, ενώ δεν αγνοείται και η καθ’ ύλην 

αυτοδιοίκηση (π.χ Α.Ε.Ι). Συμπληρωματικά με τα προαναφερόμενα λειτουργούν οι δημόσιες 

επιχειρήσεις και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Δαγτόγλου, 2003). Η οργάνωση κι η 

λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων καθορίζεται κι από έναν άλλον σημαντικό παράγοντα 

που είναι η δικαιακή βάση, δηλαδή το είδος δικαίου κι απονομής δικαιοσύνης, που ισχύει σε 

καθένα από αυτά (Argyropoulou, 2015).   

 

                                                             
3 Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται και άλλοι όροι για τη διάκριση των συστημάτων οργάνωσης. 

Για το σύστημα της αποκέντρωσης χρησιμοποιείται συχνά και ο όρος της αποσυγκέντρωσης, που έχει 

ταυτόσημη σημασία. Επιπλέον, ένα συγκεντρωτικό σύστημα μπορεί να είναι συμπυκνωμένο (ακραία 
μορφή συγκέντρωσης) ή αποσυμπυκνωμένο (με την έννοια της αποκέντρωσης, δηλ. της μέτριας 

συγκέντρωσης της εξουσίας που έγκειται στη μεταφορά της εξουσίας και τη λήψη αποφάσεων από 

όργανα περιφερειακά, που παραμένουν, όμως, αναγκαστικά στην ιεραρχία των κεντρικών 

διοικήσεων) (Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου, 1994 · Κατσαρός, 2008).  
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2.2 Η διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης 
Η διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης είναι αμιγώς συνδεδεμένη με τα μοντέλα 

διοίκησης του δημόσιου τομέα που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ανάλογα με το 

διοικητικό μοντέλο που έχει υιοθετήσει κάθε χώρα προκύπτει και η αντίστοιχη οργανωσιακή 

της δομή στον τομέα της εκπαίδευσης. Κράτη που οργανώνονται με βάση την Παραδοσιακή 

Δημόσια Διοίκηση, εμφανίζουν συγκεντρωτικά συστήματα εκπαίδευσης, ενώ στον αντίποδα, 

δημόσιοι οργανισμοί που λειτουργούν είτε με τις αρχές και τα χαρακτηριστικά του Νέου 

Δημόσιου Μάνατζμεντ είτε του Νέο-βεμπεριανού Κράτους είτε της Νέας Δημόσιας 

Διακυβέρνησης, εμφανίζουν εκπαιδευτικά συστήματα αποκεντρωμένα ή αποσυγκεντρωμένα. 

Τα τελευταία 50 χρόνια λοιπόν, εμφανίζεται έντονο το στοιχείο του προβληματισμού, ειδικά 

στις ανεπτυγμένες χώρες, σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου συστήματος διοίκησης της 

εκπαίδευσης (Κατσαρός, 2006). Ο προβληµατισµός αυτός οδήγησε στην ανάπτυξη 

αποκεντρωτικών και αποσυγκεντρωτικών τάσεων, µε ταυτόχρονη αναβάθµιση του ρόλου της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών µονάδων.  

2.2.1 Μορφές αποκέντρωσης στην εκπαίδευση 

Η σταδιακή απομάκρυνση των χωρών, κυρίως του δυτικού κόσμου, από τα παραδοσιακά 

μοντέλα διοίκησης, οδήγησε στον μετασχηματισμό και των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. 

Αν και σε κάθε χώρα η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και επιλογή του κατάλληλου 

τύπου εκπαιδευτικής διοίκησης ήταν διαφορετική, το κοινό στοιχείο που παρατηρείται είναι 

ότι στη βάση τους διακατέχονται από μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα (Σταμέλος, Βασιλόπουλος 

& Καβασακάλης, 2015), με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (World 

Bank, 2009, 2015∙ OECD, 2016a, 2016b). Οι πολιτικές αυτές στόχευαν κυρίως, στην 

αποκέντρωση της εξουσίας από το κράτος και τη μεταβίβασή της σε περιφερειακές δομές. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, παρατηρούνται 3 τύποι εκπαιδευτικής αποκέντρωσης: 

 Μόνιμη μεταφορά αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από την κεντρική κυβέρνηση 

(Υπουργείο Παιδείας) στην περιφέρεια (αποκέντρωση). 

 Μεταφορά μέρους της εξουσίας4 από την κεντρική κυβέρνηση (Υπουργείο Παιδείας) 

στην περιφέρεια (αποσυγκέντρωση) (Παπακωνσταντίνου, 2012). 

 Σχολική αυτονομία και διαχείριση (Weidman & DePietro-Jurand, 2011). 

                                                             
4 Οι τοπικές υπηρεσίες έχουν μόνο τον ρόλο της εκτέλεσης αποφάσεων που λαμβάνονται σε κεντρικό 

επίπεδο, ενώ δεν τους επιτρέπεται να νομοθετούν. 
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2.3 Η διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Για πολλά χρόνια, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασίζονταν στο γραφειοκρατικό 

μοντέλο διοίκησης και επομένως, διακρίνονταν σε μεγάλο βαθμό η συγκεντρωτική του δομή. 

Εντούτοις, με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την υιοθέτηση από την 

ελληνική κυβέρνηση μεταρρυθμίσεων στη βάση του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ 

(Αργυροπούλου, 2018 · Hughes, 2002 · Drechler, 2005 · Pfiffner, 2004 · Robinson, 2015 · 

Philippidou, Soderquist and Prastacos, 2004), πραγματοποιήθηκε αλλαγή κατεύθυνσης και 

στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Η αρχή έγινε το 1985 (ν. 1566/85), με τη θέσπιση συλλογικών οργάνων λαϊκής 

συμμετοχής στην εκπαίδευση (Σχολική Επιτροπή), σε συνδυασµό µε τη µεταβίβαση της 

σχολικής περιουσίας στους Ο.Τ.Α. Η συγκεκριμένη πράξη ήταν µια ενέργεια 

αποκεντρωτικού χαρακτήρα και η απαρχή σημαντικών μεταρρυθμίσεων που ακολούθησαν τα 

επόμενα χρόνια, για τον εκδηµοκρατισµό της σχολικής διοίκησης. Τα τελευταία 20 χρόνια, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμοί (π.χ Ο.Ο.Σ.Α), αναδεικνύουν συνεχώς την 

ανάγκη, οι ελληνικές κυβερνήσεις να προσανατολίζονται σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις 

αποκεντρωτικής φύσεως, στη δομή, στη διάρθρωση, στη στελέχωση και στη λειτουργία του 

ελληνικού διοικητικού συστήµατος σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με σκοπό 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος  (OECD, 2008).  

Το 2010, η ψήφιση και η εφαρμογή του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης» - Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), ήταν 

προσανατολισμένη προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς εκτός από την διοικητική 

αναδιοργάνωση της χώρας, ο «Καλλικράτης» επέφερε αλλαγές και στον τρόπο οργάνωσης 

και λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής (Αργυροπούλου, 2015). Οι μεταρρυθμίσεις του 

συγκεκριμένου νόμου στόχευαν αφενός στην διοικητική, οικονομική, πολιτική και ηθική 

επαναθεμελίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφετέρου δε στην ριζική αλλαγή του κεντρικού 

κράτους, αναδεικνύοντας τον επιτελικό, συντονιστικό και ελεγκτικό χαρακτήρα του 

(Εισηγητική Έκθεση του νόμου). 

2.4 Συμπέρασμα 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρωτικό. Οι προσπάθειες 

για την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος ξεκίνησαν την δεκαετία του 1980 και 

έκτοτε, οι ελληνικές κυβερνήσεις σταδιακά, με τις προτροπές της Ε.Ε και διάφορων διεθνών 
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οργανισμών, υιοθετούν και εφαρμόζουν πρακτικές (ν.1566/1985, ν.3852/2010) για περαιτέρω 

αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο τον εκδημοκρατισμό της διοίκησης 

και ταυτόχρονα την αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εντούτοις, η 

θεσμοθέτηση συλλογικών οργάνων σε πολλά επίπεδα, προσέδωσε μία επίφαση 

αποκέντρωσης, εκδημοκρατισμού και λαϊκής συμμετοχής, καθώς η κεντρική κυβέρνηση 

διατήρησε την εξουσία και την αποφασιστική αρμοδιότητα για τον τρόπο λειτουργίας τους 

(Κατσαρός, 2008). Η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τοπικών κοινωνικών 

φορέων στην εκπαιδευτική διοίκηση, αν και εμφανίζει τα χαρακτηριστικά της αποκέντρωσης, 

ο ρόλος τους είναι κυρίως διαχειριστικός, χωρίς να μπορούν να μετέχουν στην χάραξη 

εκπαιδευτικής πολιτικής και στη λήψη κεντρικών αποφάσεων. Επομένως, ο όρος της 

αποσυγκέντρωσης θα ήταν πιο δόκιμος, για να περιγράψει όλες αυτές τις μεταβολές.  
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Κεφάλαιο 3ο – Συλλογικά όργανα της εκπαιδευτικής Διοίκησης 

Εισαγωγή 

Η δημόσια διοίκηση αποτελείται από μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα, τα οποία 

εκπροσωπούν το Κράτος σε όλες τις λειτουργίες του. Στην ελληνική εκπαίδευση, σε έναν από 

τους πιο σημαντικούς τομείς του δημοσίου, έχουν θεσπιστεί αρκετά συλλογικά όργανα, σε 

πολλά επίπεδα. Στο παρόν κεφάλαιο, εξετάζονται και αναλύονται συνοπτικά τα συλλογικά 

όργανα της εκπαιδευτικής διοίκησης, οι παράγοντες αποτελεσματικής λειτουργίας τους, και 

δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο συλλογικό όργανο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή είναι ένα όργανο λαϊκής 

συμμετοχής, το οποίο θεσμοθετήθηκε με τον ν. 1566/1985 και άλλαξε μορφή με τον ν. 

3852/2010 (Καλλικράτης).  

3.1 Συλλογικά όργανα της δημόσιας διοίκησης 

Δημόσια διοικητικά όργανα είναι όλα τα όργανα που ασκούν δημόσια εξουσία και δεν 

ανήκουν στη δικαστική και νομοθετική εξουσία (Γέροντας, 2014). Η δημόσια διοίκηση για 

να μπορέσει να φέρει εις πέρας το έργο της, οργανώνεται με μονοπρόσωπα και με συλλογικά 

διοικητικά όργανα, τα οποία την εκπροσωπούν και αποτελούν σημαντικό γρανάζι για την 

διοικητική μηχανή (Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος, 2015). Στα συλλογικά όργανα 

συμμετέχουν περισσότερα από ένα μέλη. Ένα διοικητικό όργανο αποτελεί μια ξεχωριστή 

νομική οντότητα, η οποία διέπεται από κανόνες (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), με 

σκοπό να προστατεύονται τα μέλη της και ταυτόχρονα, να λειτουργεί εύρυθμα και 

απρόσκοπτα η Διοίκηση (Πρεβεδούρου, 2005).  

Η θέσπιση των συλλογικών οργάνων προσφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων στην δημόσια 

διοίκηση. Μέσα από αυτά προάγεται η πολύπλευρη έρευνα των υπό εξέταση ζητημάτων, ο 

αμοιβαίος έλεγχος, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κλάδων της διοίκησης και η 

αμεροληψία. Ωστόσο, σημαντικά είναι και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν με πιο 

χαρακτηριστικά την έλλειψη πρωτοβουλίας, το ασθενές αίσθημα ευθύνης, την δυσχέρεια της 

εχεμύθειας και την καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων (Δαγτόγλου, 2004). 

Τα συλλογικά όργανα διοίκησης λειτουργούν σύµφωνα µε προκαθορισµένους κανόνες 

νοµιµότητας, όπως είναι η νόµιµη σύνθεση και απαρτία, ενώ τα µέλη τους έχουν ίση εξουσία 

µεταξύ τους. Τα τελευταία χρόνια, τα συλλογικά όργανα διοίκησης χαίρουν ιδιαίτερης 

αποδοχής από το κοινωνικό σύνολο, καθώς ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

για τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης, για την βελτίωση της αποδοτικότητας και 
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της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα με την συμμετοχή των πολιτών στην άσκηση 

της εξουσίας και την απαγκίστρωση από τα γραφειοκρατικά πρότυπα διοίκησης.  

3.2 Συλλογικά όργανα της εκπαιδευτικής διοίκησης  

Τα διοικητικά όργανα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ακολουθούν όλους τους 

κανόνες που διέπουν τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία, τις γενικές αρχές και τις 

νομικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα δημόσια συλλογικά διοικητικά όργανα 

(Σπηλιωτόπουλος, 2008).  

Τα συλλογικά όργανα της εκπαίδευσης, μπορούν να διακριθούν σε 2 κατηγορίες, ανάλογα 

με τον αριθμό ατόμων που συμμετέχουν σε αυτά (Αργυροπούλου, 2018):  

 Τα μονομελή όργανα, στα οποία εξουσιοδοτείται μόνο ένα άτομο να λαμβάνει 

αποφάσεις (π.χ διευθυντής). 

 Τα συλλογικά όργανα, στα οποία συμμετέχουν περισσότερα του ενός άτομα (π.χ 

Σύλλογος Διδασκόντων).  

Από τα συλλογικά όργανα, κάποια είναι διοικητικές αρχές (Ν.Π.Δ.Δ), έχοντας 

αποφασιστικές αρμοδιότητες (π.χ Ενιαία Σχολική Επιτροπή) και άλλα αποτελούν συλλογικά 

όργανα του νομικού προσώπου της πολιτείας, έχοντας συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό και 

εισηγητικό χαρακτήρα.  

Επιπρόσθετα, τα συλλογικά όργανα της εκπαίδευσης διακρίνονται σε: 

 Κεντρικά, όταν η αρμοδιότητά τους για λήψη αποφάσεων εκτείνεται σε όλη την 

επικράτεια (π.χ. Υπουργός Υ.ΠΑΙ.Θ.) 

 Περιφερειακά, όταν η αρμοδιότητά τους για λήψη αποφάσεων περιορίζεται μέσα σε 

ορισμένη διοικητική περιφέρεια (π.χ Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης).  

Τέλος, στην εκπαίδευση επίσης υπάρχουν: 

 τα διοικητικά όργανα που εκφράζουν τη βούληση του νομικού προσώπου της 

πολιτείας και είναι στην άμεση ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, τελώντας σε 

ιεραρχική σχέση μαζί του (π.χ. προϊστάμενος Διεύθυνσης).  

 τα διοικητικά όργανα που ασκούν δοτή δημόσια εξουσία, την οποία εκφράζουν και 

εξωτερικεύουν τη βούληση άλλου νομικού προσώπου (π.χ. ΑΕΙ).  
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Οι εκπαιδευτικές αποφάσεις λαμβάνονται ανάλογα με το περιεχόμενο και το χώρο 

άσκησης των διοικητικών αρμοδιοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η 

σχολική μονάδα υπάγεται στο τοπικό επίπεδο. Με βάση το ισχύον, από το 2010, θεσµικό 

πλαίσιο, καθώς και τις νέες συµπληρωµατικές νοµικές διατάξεις, σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας, η καθηµερινή διοίκηση υλοποιείται από τα µονοµελή όργανα «διευθυντής», 

«υποδιευθυντής» και από το συλλογικό όργανο «Σύλλογος Διδασκόντων». Επιπρόσθετα, 

διακρίνεται το διαχειριστικό συλλογικό όργανο «Ενιαία Σχολική Επιτροπή» και τα 

υποστηρικτικά συλλογικά όργανα «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», «Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων» και «μαθητικές κοινότητες» (στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).  

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας: Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας λειτουργεί σε κάθε δήμο και 

αποτελείται από εκπροσώπους του δημοτικού συμβουλίου, της ένωσης γονέων, διευθυντές 

σχολείων, εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

των εκπαιδευτικών. Η επιτροπή εισηγείται στο δήμαρχο και στο δημοτικό συμβούλιο για 

θέματα που αφορούν την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των σχολείων της περιοχής 

τους, την κατανομή των πιστώσεων, την κατάργηση ή συγχώνευση των σχολείων, την 

ανέγερση, επισκευή και συντήρηση των κτιρίων και τη μεταφορά των μαθητών.  

Ενιαία Σχολική Επιτροπή: Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή λειτουργεί ως δημοτικό νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου και καλύπτει τα σχολεία του δήμου. Στη διοίκησή της 

συμμετέχουν διευθυντές σχολείων, εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων, εκπρόσωποι της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες.  

Στην διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετές αναφορές που υποδεικνύουν τη χρησιμότητα 

και τη σημαντικότητα των συλλογικών οργάνων διοίκησης στην εκπαίδευση:  

 Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων γίνεται ποιοτικότερη όταν σε αυτή συμμετέχουν 

οι εκπαιδευτικοί (Bush, 1995). 

 Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν εμπειρία σε θέματα σχολικής διοίκησης, όταν 

συμμετέχουν στις διαδικασίες διαμόρφωσης αποφάσεων στα σχολεία που υπηρετούν 

(Murphy and Beck, 1995). 

 Οι δάσκαλοι επιζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

(Steyn and Squelch, 1997). 

 Τα συλλογικά όργανα διοίκησης συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Conley at al, 1988). 
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 Όταν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης 

συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, τότε αυτές εκτελούνται με αποτελεσματκότερο τρόπο 

(Poo & Hoyle, 1995). 

 Η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα διοίκησης τονώνει το ηθικό των δασκάλων και 

επιπρόσθετα, αυξάνει την αποδοτικότητά τους (Vroom, 1959, Conway, 1984). 

3.2.1 Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας των συλλογικών οργάνων διοίκησης 

Η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης 

εξαρτάται από τους εξής παράγοντες (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 1992, Μπουραντάς, 2002, 

Σαΐτης, 2007): 

α) Το μέγεθος της ομάδας: Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας-επιτροπής, προκύπτουν και τα 

αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε σχήματος. Οι μικρές ομάδες (5-7 

μέλη), έχουν την τάση να είναι πιο ευέλικτες στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων και 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνοχή. Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες ομάδες διαθέτουν 

περισσότερες ιδέες, ικανότητες, πληροφορίες, γνώσεις και με αυτό τον τρόπο δύνανται να 

αποφασίζουν με καλύτερα κριτήρια. Εντούτοις, όσο μεγαλύτερη είναι μια ομάδα τόσο πιο 

προβληματική γίνεται η συμμετοχή όλων των μελών, χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 

δυσκαμψία και αυξάνεται η δαπάνη λειτουργίας της. Για την επιλογή του σωστού μεγέθους, 

πρέπει κάθε φορά να εκτιμάται και να συνυπολογίζεται η φύση του έργου που έχει να 

επιτελέσει το όργανο, η διάθεση και οι ικανότητες των μελών, η ικανότητα των ηγετών κ.α   

β) Τα χαρακτηριστικά των μελών: Τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες 

και γνώσεις ανάλογες με το έργο της επιτροπής, όπως επίσης και χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας, τα οποία θα τα κάνουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά. Σημαντικός 

επίσης παράγοντας είναι η ανεξαρτησία των ατόμων, ώστε οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται 

να είναι συλλογικές και όχι συμβιβασμοί λόγω πολιτικής ισχύος ή θέσης (Σαΐτης, 2000). 

Τέλος, αν και η ομοιογένεια μιας ομάδας μπορεί να οδηγήσει σε προσφορότερα 

αποτελέσματα, εντούτοις, η ετερογένεια των μελών μπορεί να ενισχύσει το έργο της 

επιτροπής, καθώς τα άτομα μπορούν να μάθουν το ένα από το άλλο (Dubrin, 2004).  

γ)  Συνοχή της ομάδας: Μία ομάδα πρέπει να έχει την ικανότητα να διατηρεί τις πολλές και 

στενές σχέσεις μεταξύ των μελών της. Μια επιτροπή είναι συνεκτική, όταν στο εσωτερικό 

της αναπτύσσονται δυνάμεις που κρατούν ενωμένα τα μέλη και δεν δημιουργούνται τάσεις 

διάσπασης.  
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δ) Οριοθέτηση της εξουσίας και της ευθύνης: Η οριοθέτηση της εξουσίας και της ευθύνης 

είναι μία από τις βασικότερες αρχές της Διοικητικής Επιστήμης. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, 

η εξουσία μιας ομάδας πρέπει να είναι καθορισμένη με σαφήνεια, με σκοπό όλα τα άτομα να 

είναι συνειδητοποιημένα κατά πόσο είναι υπεύθυνα για τις αποφάσεις της. Κάθε μέλος θα 

πρέπει να γνωρίζει τον ρόλο του, διότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι επικαλύψεις και 

οι συγκρούσεις.  

ε) Η ηγεσία της ομάδας: Ο ρόλος του ηγέτη σχετίζεται με τη την καθοδήγηση, την 

εμψύχωση, τη δημιουργία οράματος, την προώθηση και στοχεύει στον προσανατολισμό της 

συμπεριφοράς των μελών για την διατήρηση της συνοχής, με απώτερο σκοπό την επίτευξη 

των στόχων. Ο ρόλος του προέδρου ενός συλλογικού οργάνου διοίκησης θα πρέπει είναι 

υποβοηθητικός, συντονιστικός και εξισορροπητικός. Χαρακτηριστικά του προέδρου πρέπει 

να είναι η διορατικότητα, η ταχεία αντίληψη, η διατήρηση της συζήτησης στα σωστά πλαίσια 

και τέλος, να είναι απόλυτα εξοικειωμένος με τα προς συζήτηση θέματα (Κατσορίδου-

Παπαδοπούλου, 1993). Η θέση του προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, θα πρέπει να 

καταλαμβάνεται από άτομα που έχουν γνώσεις και εμπειρίες γύρω από τα θέματα του 

σχολείου και που διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να προσφέρουν όσο το δυνατόν 

καλύτερα τις υπηρεσίες τους (Σαΐτης, 2000).  

στ) Το κλίμα της ομάδας: Με τον όρο κλίμα-κουλτούρα, εννοούνται οι σχέσεις, η 

ατμόσφαιρα, οι αξίες, οι αντιλήψεις, οι παραδοχές, οι φιλοσοφίες, τα πιστεύω, οι διαθέσεις 

κ.λπ. που διακρίνουν μία ομάδα. Το κλίμα καθορίζει το βαθμό επικοινωνίας και συνεργασίας 

μεταξύ των ατόμων και ενισχύει τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων.  

3.3 Συμπέρασμα  

Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια σταδιακή 

μεταστροφή από το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης σε πιο σύγχρονα διοικητικά 

συστήματα οργάνωσης. Στόχος αποτελεί ο εκδημοκρατισμός της δημόσιας διοίκησης, μέσω 

της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στους δημόσιους φορείς. Λόγω αυτών των συνθηκών, 

παρατηρείται μια αυξητική τάση δημιουργίας συλλογικών οργάνων διοίκησης σε όλη τον 

δημόσιο τομέα. Στην εκπαίδευση, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει θεσπιστεί ένας αρκετά 

μεγάλος αριθμός τέτοιων συλλογικών οργάνων. Για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής, 

δίδεται ιδιαίτερα έμφαση στα συλλογικά όργανα λαϊκής συμμετοχής της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, η οποία θεσμοθετήθηκε με τον ν. 

1566/1985 και άλλαξε μορφή με τον ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).  
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Κεφάλαιο 4ο – Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη 

και διαμόρφωση των ανθρώπων, τόσο αναφορικά με τη βελτίωση του νοητικού τους 

επιπέδου όσο και της ικανότητάς τους να κατανοούν τον κόσμο, να εξελίσσονται και να 

μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους και τις αξίες τους σε νεότερες γενιές. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι μελλοντικοί πολίτες προετοιμάζονται για την επαγγελματική τους ζωή και 

εξοπλίζονται με τα κατάλληλα εφόδια για να αυξήσουν την οικονομική τους αξία. Στις 

σύγχρονες κοινωνίες, λοιπόν, η εκπαίδευση δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη των πολιτών, αλλά εμφανίζει και οικονομικές προεκτάσεις, καθώς 

συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας. Για αυτό τον λόγο, η εκπαίδευση 

στην σημερινή εποχή, αναγνωρίζεται ως πρωταρχικός παράγοντας της οικονομικής προόδου, 

ενώ μέχρι πρότινος θεωρούνταν μη παραγωγική δαπάνη (Σαΐτη, 2000α). Επομένως, από τη 

μακρο-οικονομική θεώρηση αποδεικνύεται ότι, ο υψηλότερος βαθμός εκπαίδευσης των 

πολιτών μιας χώρας (λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τους ποσοτικούς δείκτες όσο και τους 

ποιοτικούς) συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας (Ψαχαρόπουλος, 

1999).  

Αναφορικά με την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, κατά τους Levin και McEwan (2001), 

ο όρος χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία 

πόροι προερχόμενοι από τη φορολογία των πολιτών ή άλλες πηγές, εκταμιεύονται για τη 

λειτουργία και την οργάνωση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα συγκεντρωτικά συστήματα, όπως αυτό της Ελλάδας, η 

χρηματοδότηση προέρχεται κατ’ ευθείαν από τον κρατικό προϋπολογισμό5. Η χρήση των 

κονδυλίων για τα λειτουργικά έξοδα, που διατίθενται μέσω των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών, είναι ρητά προδιαγεγραμμένη και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει 

περιορισμένη ελευθερία για να τα αξιοποιήσει όπως εκείνος κρίνει καλύτερα. Απόρροια της 

κεντρικής διάθεσης κονδυλίων είναι το γεγονός ότι ο έλεγχος είναι πολύ αυστηρός και 

απαιτείται η καταγραφή και η πραγματοποίηση μόνο συγκεκριμένου είδους δαπανών, των 

λεγόμενων «επιλέξιμων δαπανών» (Αργυροπούλου, Γκαραβέλλας και Λιντζεράκου, 2021).  

                                                             
5 Για λεπτομέρειες σχετικά με τον διαχωρισμό των λειτουργικών δαπανών βλ. σελ. 53-55. 
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4.1 Η χρηματοδότηση της ελληνικής εκπαίδευσης και αναλυτικά στοιχεία 

για την τελευταία 10ετία 

Μετά από μία μακρά περίοδο εύθραυστης οικονομικής ευημερίας, το 2008 ξεκίνησε η 

ελληνική κρίση χρέους, η οποία διογκώθηκε και επεκτάθηκε κατά τα επόμενα χρόνια, ως 

μέρος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που είχε ξεσπάσει από το 2007. Το 2009 

και κυρίως από τον Απρίλιο του 2010, όταν η χώρα προσέφυγε στον μηχανισμό στήριξης, 

ξεκίνησε μια πολύ δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα (Καραμούζης, 2011). Θεωρητικά, η 

κρίση στην Ελλάδα τελείωσε με την λήξη του 3ου μνημονίου τον Ιούνιο του 2018, πρακτικά 

όμως, μέχρι και σήμερα η ελληνική οικονομία και κοινωνία προσπαθεί να ορθοποδήσει.  

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το ελληνικό κράτος με σκοπό να μειώσει τα ελλείμματα για να 

ισοσκελίσει τους ισολογισμούς, προχώρησε στην εφαρμογή δραστικών μέτρων. Ενδεικτικά, 

περιέκοψε τους μισθούς και τις συντάξεις, προέβη σε πολλές μεταρρυθμίσεις κυρίως 

δημοσιονομικού χαρακτήρα και μείωσε τις δαπάνες όλου του δημόσιου τομέα (Καραμούζης, 

2011). Όσον αφορά το τελευταίο, ήταν τόσο μεγάλη η μείωση, που δημιούργησε μια νέα 

πραγματικότητα σε όλους τους φορείς του δημοσίου.  

Πίνακας Θ1. Χρέος και ΑΕΠ Κεντρικής Κυβέρνησης της Ελλάδας 

 

                  Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Μέσα στα 10 χρόνια της κρίσης, η οικονομία της Ελλάδας υπέστη σημαντικές μεταβολές. 

Σύμφωνα με τον πίνακα Θ1, τα στοιχεία του οποίου αντλήθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους6, από το 2008 έως το 2018 η Ελλάδα έχασε το 1/4 του ΑΕΠ της, ενώ το δημόσιο 

                                                             
6 Επιμέλεια Πίνακα Θ1: Βάμβουκας, Γ. (2018). Διαθέσιμος στην ηλεκτρονική σελίδα: 

https://gvamvoukas.wordpress.com/2018/08/  

https://gvamvoukas.wordpress.com/2018/08/
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χρέος εκτινάχθηκε από τα 262,1 δις ευρώ στα 345,4 δις ευρώ. Απόρροια των παραπάνω 

στοιχείων είναι και η κατακόρυφη αύξηση του ρυθμού μεταβολής του δημόσιου χρέους σε 

σχέση με το ΑΕΠ, που σκαρφάλωσε στο 191,4%.  

Ο τομέας της εκπαίδευσης δεν έμεινε ανεπηρέαστος. Για να μελετηθεί η μείωση της 

χρηματοδότησης στην εκπαίδευση συνολικά, είναι αναγκαίο να αναλυθούν όλα τα επιμέρους 

στοιχεία που αποτελούν δαπάνες.  

Η χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης7 πραγματοποιείται 

κυρίως από το κράτος, μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων, και σε μικρότερο βαθμό από τους ιδιώτες καταναλωτές8. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων9 

καλύπτει τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται στην εκπαίδευση, ενώ 

από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών10, καλύπτονται  οι λειτουργικές 

δαπάνες των σχολείων (Eurydice, 2020). 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) καλύπτει κυρίως την προμήθεια και 

συντήρηση του εξοπλισμού και των εργαστηρίων, τις δαπάνες πάγιου κεφαλαίου11, την 

ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, τις δαπάνες προετοιμασίας και δημιουργίας νέων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικότερα τη στήριξη της συνολικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής (Eurydice, 2020).  

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης από κοινοτικούς πόρους,  μέσω του 

Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, οργανώνονται και 

υλοποιούνται καινοτόμα και αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται κατά 75% ή 

80% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25%  ή 20% από εθνικούς πόρους του 

ΠΔΕ (Eurydice, 2020).  

Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες για την εκπαίδευση μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, 

στις τρέχουσες δαπάνες και στις δαπάνες παγίου κεφαλαίου. Οι τρέχουσες δαπάνες αφορούν 

τα αγαθά και τις υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

περιλαμβάνουν μισθούς διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, παραγωγή 

                                                             
7 Μεταβίβαση πιστώσεων στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης ή στους Δήμους, σχετικά με 

τρέχουσες δαπάνες και δαπάνες επενδύσεων.  
8 Μη κρατικές πηγές και νοικοκυριά. 
9 https://www.minfin.gr/web/guest/proupologismos/-/asset_publisher/qmvb5pyzdGAQ/content/  
10 https://www.minfin.gr/web/guest/proupologismos/-/asset_publisher/qmvb5pyzdGAQ/content/  
11 Αγορά ακινήτων, κατασκευές και επισκευές κτιρίων και εγκαταστάσεων. 

https://www.minfin.gr/web/guest/proupologismos/-/asset_publisher/qmvb5pyzdGAQ/content/
https://www.minfin.gr/web/guest/proupologismos/-/asset_publisher/qmvb5pyzdGAQ/content/
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εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία) κ.α. Οι δαπάνες παγίου κεφαλαίου σχετίζονται με τα έξοδα 

κατασκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και υποδομών, όπως και στην συντήρηση και 

προμήθεια του εξοπλισμού. 

Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, η μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται στην 

εκπαίδευση και η προμήθεια των βιβλίων πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Το 

Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) και της 

Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α), καλύπτει τα έξοδα που αφορούν 

τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, τις επισκευές και συντήρηση των κτιρίων και τη 

μεταφορά των μαθητών. Και τέλος, η προμήθεια εξοπλισμού, οργάνων και μέσων 

διδασκαλίας για τα σχολεία, η συντήρηση του εξοπλισμού και των εργαστηρίων και οι 

κατασκευές καινούριων κτιρίων βαραίνουν τις Κτιριακές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ), που 

χρηματοδοτείται από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Σχήμα 1. Δαπάνες του κράτους που σχετίζονται με την εκπαίδευση12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Το παρόν σχήμα αποτελεί προϊόν σχεδιασμού και αποτύπωσης του συγγραφέα. 
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Στο σχήμα 1, διακρίνονται οι κατηγορίες στις οποίες το κράτος δαπανά χρήματα για την 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Παρατηρώντας το σχήμα, γίνεται 

φανερό πως η υφιστάμενη διαδικασία χρηματοδότησης της σχολικής εκπαίδευσης συντηρεί 

το φαύλο γραφειοκρατικό κύκλο, αφού η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων εξαρτάται 

από τη λήψη μιας σειράς αποφάσεων τουλάχιστον τριών κρατικών φορέων (Σαΐτη, 2001). 

Με βάση όλα τα παραπάνω και από τα οικονομικά στοιχεία που αντλήθηκαν από το 

Υπουργείο Οικονομικών13, μπορούν εύκολα να διακριθούν όλες οι μεταβολές της 

χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης που έλαβε χώρα τα χρόνια της οικονομικής 

κρίσης στην Ελλάδα. Αρχικά, στον πίνακα Θ2, περιγράφονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας από το 2008 έως το 2018 σε δις ευρώ, καθώς και 

η αποτύπωση αυτών των ποσών σε ποσοστό επί του ΑΕΠ. 

Πίνακας Θ2. Προϋπολογισμοί Υπ. Παιδείας 2008-2018 

 

Έτος 

Προϋπολογισμοί 

Υπουργείου Παιδείας 

(σε δις ευρώ) 

Ποσοστό επί του 

ΑΕΠ (%) 

2008 7,650 3,20  % 

2009 7,480 3,15  % 

2010 6,739 2.98  % 

2011 6,317 3,05  % 

2012 5,792 3,03  % 

2013 5,275 2.92  % 

2014 5,014 2,81  % 

2015 5,054 2,85  % 

2016 4,864 2,76  % 

2017 4,976 2,76  % 

2018 5,326 2,90  % 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι μέσα σε 10 χρόνια ο προϋπολογισμός για την 

Παιδεία υποχώρησε από τα 7,650 δις ευρώ στα 5,326 δις ευρώ, μία μεταβολή της τάξεως του 

31% (2,324 δις ευρώ). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 2016 εμφανίζεται η μεγαλύτερη 

μείωση σε όλα τα χρόνια της κρίσης, μια μείωση που κυμάνθηκε στο 36% (2,786 δις ευρώ). 

‘Όμως, από το 2017 και έπειτα, παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση των χρημάτων που 

δαπανούνται για αυτό τον σκοπό. Στον τελευταίο προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από την 

Ελληνική Βουλή (2020), το κονδύλι που αναλογεί στο  Υπουργείο Παιδείας έχει διαμορφωθεί 

                                                             
13 https://www.minfin.gr/proupologismos  

https://www.minfin.gr/proupologismos
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στα 5,471 δις ευρώ (2,82% του ΑΕΠ), το οποίο είναι ακόμη αρκετά χαμηλότερο από τα ποσά 

που δαπανούνταν προ κρίσης.    

Αναφορικά με τα κονδύλια που παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών στους Ο.Τ.Α, οι 

μεταβολές που υπέστησαν τα ποσά αυτά την περίοδο της κρίσης διακρίνονται αναλυτικά 

στον πίνακα Θ314.  

Πίνακας Θ3. Κονδύλια Υπουργείου Εσωτερικών προς Ο.Τ.Α για λειτουργικές δαπάνες 

σχολικών μονάδων 2008-2018  

 

Έτος 

Κονδύλια Υπουργείου 

Εσωτερικών προς Ο.Τ.Α 

(σε εκατομ. ευρώ) 

2008 176 

2009 176 

2010 95 

2011 100 

2012 60 

2013 85 

2014 80 

2015 100 

2016 100 

2017 100 

2018 112 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι τα κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών 

προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) μέσω των Κ.Α.Π, στα χρόνια της 

κρίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων, μειώθηκαν 

δραματικά. Το 2008, το Υπουργείο Εσωτερικών κατένεμε στους δήμούς της χώρας,  σε 4 

ισόποσες δόσεις, το ποσό των 176.000.000 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό το 2018, ανερχόταν 

στα 112.000.000 ευρώ. Η μείωση αυτή ήταν της τάξεως του 36% (64.000.000 ευρώ). 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το 2012 εμφανίζεται η μεγαλύτερη μείωση της 

συγκεκριμένης χρηματοδότησης, σε όλα τα χρόνια της κρίσης. Η μείωση αυτή ήταν της 

τάξεως του 66% (116.000.000 ευρώ). Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, το 2019 και το 2020 δόθηκε στους δήμους, κάθε χρονιά ξεχωριστά, 

το ίδιο ποσό με το 2018 (112.000.000 ευρώ). 

                                                             
14https://www.ypes.gr/?decisionsTitle=+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF

%CF%89%CE%BD&decisionsProt=&decisionsADA=&decisionsNum=&datepickerFrom=&datepick

erTo=&decTerm=&decThemCat=&decType=&ptype=decisions&submit=  

https://www.ypes.gr/?decisionsTitle=+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&decisionsProt=&decisionsADA=&decisionsNum=&datepickerFrom=&datepickerTo=&decTerm=&decThemCat=&decType=&ptype=decisions&submit
https://www.ypes.gr/?decisionsTitle=+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&decisionsProt=&decisionsADA=&decisionsNum=&datepickerFrom=&datepickerTo=&decTerm=&decThemCat=&decType=&ptype=decisions&submit
https://www.ypes.gr/?decisionsTitle=+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&decisionsProt=&decisionsADA=&decisionsNum=&datepickerFrom=&datepickerTo=&decTerm=&decThemCat=&decType=&ptype=decisions&submit
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Ανακεφαλαιώνοντας, η χρηματοδότηση της ελληνικής εκπαίδευσης στα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης (2008-2018) υπέστη μια πολύ σημαντική αρνητική μεταβολή. Μέσα σε 

μια 10ετία, τα κονδύλια από το Υπουργείο Παιδείας, αφενός, και από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, αφ’ ετέρου, μειώθηκαν 

κατά 31% και 36% αντίστοιχα.  

Πίνακας Θ4. Μεταβολή της χρηματοδότησης της ελληνικής εκπαίδευσης στα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης 

 2008 2018 μεταβολή 

Υπ. Παιδείας 7,650 δις 5,326 δις -31% 

Υπ. Εσωτερικών 176 εκατομ. 112 εκατομ. -36% 

 

Η μείωση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων, είχε ως επακόλουθο να 

διαταραχθεί ο προγραμματισμός και η λειτουργία των σχολείων. Σύμφωνα με την έρευνα των 

Αργυροπούλου, Γκαραβέλλα και Λιντζεράκου (2021), στα χρόνια της οικονομικής κρίσης 

εμφανίστηκε στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

η τάση, να δαπανώνται χρήματα για συγκεκριμένες κατηγορίες εξόδων. Οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων και οι πρόεδροι των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, λόγω της οικονομικής 

στενότητας, έδιναν προτεραιότητα στην χρηματοδότηση των άμεσων λειτουργικών αναγκών 

(Δ.Ε.Κ.Ο, παντός είδους προμήθειες, καθαριότητα), αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τη 

συντήρηση και τον εξοπλισμό15 των σχολικών μονάδων.  

4.2 Στάδια κατανομής της κρατικής χρηματοδότησης προς τις σχολικές 

μονάδες 

Όπως έχει αναφερθεί, το κράτος, μέσω του Υπουργείο Εσωτερικών, χρηματοδοτεί τις 

σχολικές μονάδες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Αυτή η χρηματοδότηση, 

για να φτάσει στον τελικό αποδέκτη διέρχεται από διάφορα στάδια κατανομών. 

Αναλυτικότερα: 

1ο στάδιο κατανομής16: Κατά το πρώτο στάδιο κατανομής, από τον λογαριασμό του 

Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο 

«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», επιμερίζεται το ποσό που έχει αποφασιστεί σε 

                                                             
15 Το μεγαλύτερος μέρος της αγοράς και της συντήρησης του εξοπλισμού πραγματοποιείται από την 

ΚΤ.ΥΠ Α.Ε. Η συγκεκριμένη αναφορά αφορά την αγορά και τη συντήρηση του εξοπλισμού στο 

μέτρο των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ.  
16 αρ. 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) 
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όλους τους δήμους της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό 

των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμάται και η 

υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου. 

2ο στάδιο κατανομής17: Κατά το 2ο στάδιο κατανομής, αφού ο κάθε δήμος αποδεχθεί το ποσό 

που του αναλογεί από την 1η κατανομή, στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει, 

για να επιμερίσει το ποσό στις 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια), αφού πρώτα έχει εισηγηθεί για τον σκοπό αυτό η Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας του κάθε δήμου. Η 2η κατανομή, επομένως, δεν πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο 

σε κάθε δήμο. Το μόνο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι πριν πραγματοποιηθεί η κατανομή 

προς τις 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, αφαιρείται από το ποσό το κονδύλι που αφορά τους 

σχολικούς τροχονόμους και στη συνέχεια υλοποιείται ο επιμερισμός.  

3ο στάδιο κατανομής18: Κατά το 3ο στάδιο κατανομής, αφού η κάθε Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

αποδεχθεί το ποσό που της αναλογεί από τη 2η κατανομή, στη συνέχεια το διοικητικό 

συμβούλιο του οργάνου συνεδριάζει, για να επιμερίσει το ποσό στις σχολικές μονάδες που 

ανήκουν στην δικαιοδοσία της. Σύμφωνα με την Υ.Α 8440/24-2-2011, (ΦΕΚ 318/25-2-2011), 

Άρθρο 2, η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των 

σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως 

τον αριθμό  μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη 

λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π., 

την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων. 

 

 

Σχήμα 2. 

                                                             
17 παρ. 3 του αρ. 50 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985). 
18 αρ. 2 της Υ.Α 8440/2011 (ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011). 
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4.3 Χρηματοδότηση βάσει μαθηματικού τύπου (formula funding) 

Πολλές χώρες ανά τον κόσμο, με σκοπό να επιτύχουν την αυτονομία και την  

αυτοδιαχείριση σε έναν σχολικό οργανισμό και ταυτόχρονα, να καταπολεμήσουν την 

διαφθορά και την ανισότητα της διάθεσης των απαιτούμενων κονδυλίων, εφαρμόζουν ένα 

υπολογιστικό μοντέλο για τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, γνωστό ως 

«χρηματοδότηση βάσει μαθηματικού τύπου» (formula funding). Η χρήση αυτού του 

αλγόριθμου κατανομής πιστώσεων πιστεύεται ότι αυξάνει τον βαθμό διαφάνειας της 

διαδικασίας χρηματοδότησης. Πρόκειται για έναν συμφωνημένο κανόνα διάθεσης κονδυλίων 

στις επιμέρους σχολικές μονάδες, ο οποίος εφαρμόζεται καθολικά σε όλα τα σχολεία ενός 

συγκεκριμένου τύπου (π.χ δημόσια) στα όρια δικαιοδοσίας ενός συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού συστήματος (Ross & Levačić, 1999).  

Η χρήση του όρου «χρηματοδότηση βάσει μαθηματικού τύπου» αναφέρεται κυρίως στο 

τελευταίο στάδιο χρηματοδότησης, όπου ο τελικός παραλήπτης των οιωνδήποτε κονδυλίων 

είναι η σχολική μονάδα. Κάθε μαθηματικός τύπος περιέχει δύο ομάδες στοιχείων: τις 

μεταβλητές, όπως για παράδειγμα τον αριθμό και την ηλικία των μαθητών και τους 

συντελεστές, δηλαδή τους αριθμούς που προσαρτώνται σε κάθε ματαβλητή. Τόσο οι 

μεταβλητές όσο και οι συντελεστές ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και από βαθμίδα σε 

βαθμίδα (Levačić 1993 · Johnes 1993). 

Και στην ελληνική πραγματικότητα, η διάθεση των κονδυλίων γίνεται βάσει ενός 

μαθηματικού τύπου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύουσας Υ.Α 8440/24-2-2011, (ΦΕΚ 

318/25-2-2011), Άρθρο 2, η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των 

αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

συνυπολογίζοντας τον αριθμό  μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών 

διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, 

βιβλιοθηκών κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των 

σχολικών μονάδων.  

4.4 Συμπέρασμα  

 Στην σημερινή εποχή, η εκπαίδευση και η οικονομία είναι αλληλένδετες, αφού η μία 

επηρεάζει σημαντικά την άλλη για την οικονομική πρόοδο μιας χώρας. Στο συγκεντρωτικό 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η χρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων προέρχεται 

αποκλειστικά από το κεντρικό κράτος. Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών 

μονάδων πραγματοποείται μέσω των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, με κονδύλια του 
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Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π και Κ.Α.Π-Σ.Α.Τ.Α), η προμήθεια εξοπλισμού, οργάνων 

και μέσων διδασκαλίας για τα σχολεία, η συντήρηση του εξοπλισμού και των εργαστηρίων 

και οι κατασκευές καινούριων κτιρίων πραγματοποιούνται από τις Κτιριακές Υποδομές 

(ΚΤ.ΥΠ), ενώ η μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται στην εκπαίδευση και η 

προμήθεια των βιβλίων πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Όπως ορίζει η 

νομοθεσία, η διάθεση των κονδυλίων προς τις σχολικές μονάδες πρέπει να πραγματοποιείται 

λαμβάνοντας υπόψιν έναν σημαντικό αριθμό μεταβλητών. Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια 

οικονομική κρίση και η ύφεση που ακολούθησε, επηρέασε την Ελλάδα σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό. Οι πολιτικές μείωσης των δαπανών του ελληνικού δημοσίου που υιοθετήθηκαν από 

τις ελληνικές κυβερνήσεις, αντικατοπτρίζονται με καθαρό τρόπο στον τομέα της 

εκπαίδευσης, καθώς από τα οικονομικά στοιχεία των προηγούμενων ετών διαφαίνονται 

σημαντικές αρνητικές μεταβολές.   
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Κεφάλαιο 5ο – Εποπτεία και οικονομικός έλεγχος Ν.Π.Δ.Δ 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 102), το Κράτος, με σκοπό να ελέγχει τα κρατικά 

όργανα και τους δημόσιους φορείς, ασκεί στους δήμους και στα Νομικά τους Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου εποπτεία, η οποία αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο νομιμότητας των 

πράξεών τους και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων, δίχως να εμποδίζεται η 

πρωτοβουλία και η ελεύθερη δράση τους.  

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ του Κράτους και επομένως, ισχύουν και για 

αυτή, όλες οι διατάξεις και η νομοθεσία που πηγάζει από το Σύνταγμα. Ο ν. 3852/2010 

(Καλλικράτης) αποτελεί χρονικά, τον πρώτο νόμο στον οποίο θεσμοθετήθηκε εκ νέου το 

πλαίσιο εποπτείας του Κράτους προς τους Ο.Τ.Α και τα Νομικά τους Πρόσωπα, λόγω της 

νέας διοικητικής διαίρεσης του Κράτους που επέφερε ο ίδιος νόμος, ενώ από τότε μέχρι και 

σήμερα, έχουν υπάρξει αρκετές τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις19 διατάξεων του ν. 

3852/2010. 

5.1 Εποπτεία και οικονομικός έλεγχος στις Πράξεις και τα Όργανα των 

Φορέων των Ο.Τ.Α 

Με τον ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) θεσμοθετήθηκε το νέο πλαίσιο εποπτείας των Ο.Τ.Α 

και των Νομικών τους Προσώπων. Οι σημαντικότερες νέες αλλαγές είναι (Κουτσούρη, 

Αλεξίου & Δανόπουλος, 2019): 

 Ο έλεγχος και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις Ανώνυμες Εταιρείες, 

στις οποίες δεν έχουν την πλειοψηφία των μετοχών οι φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 Ο προληπτικός και ο κατασταλτικός έλεγχος δαπανών όλων των Δήμων και των 

Νομικών τους Προσώπων. 

 Ο προσυμβατικός έλεγχος από το ποσό των 200.000,00€ και άνω, που 

συμπεριλαμβάνει και τις Προγραμματικές Συμβάσεις και τα διετή προγράμματα 

δράσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων. 

 Ο έλεγχος είσπραξης εσόδων από τους ΟΤΑ και ο καταλογισμός σε περίπτωση 

αδράνειας που οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια αιρετών ή υπηρεσιακών οργάνων. 

 Η δημιουργία του ν.3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), με στόχο την ενίσχυση της 

διαφάνειας του δημόσιου τομέα.   

                                                             
19 Οι πιο σημαντικές απορρέουν από τον ν. 4555/2018 (Κλεισθένης). 
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Εποπτεία επί των Πράξεων των Οργάνων των ΟΤΑ 

α) Όργανα εποπτείας. 

Σύμφωνα με το αρ. 215 του ν. 3852/201020, δημιουργήθηκαν επτά Αυτοτελείς Υπηρεσίες 

Εποπτείας ΟΤΑ στην έδρα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες αποτελούν 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Αρμοδιότητα της Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ είναι η άσκηση του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των 

Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων, καθώς και του πειθαρχικού 

ελέγχου των αιρετών. 

β) Μορφές ελέγχου νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ. 

Οι μορφές ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ είναι: 

 Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας (αρ. 225 του ν.3852/2010). 

 Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας. 

 Ειδική διοικητική προσφυγή. 

Δημοσιονομικός Έλεγχος ΟΤΑ 

Με τον ν.3852/2010 θεσμοθετήθηκε ο προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών όλων των 

Δήμων και Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (πλην των Σχολικών 

Επιτροπών), καθώς και ο προσυμβατικός έλεγχος. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο21 

περί Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δαπάνες των ΟΤΑ υπάγονται σε προληπτικό και κατασταλτικό 

έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο έλεγχος αφορά στην τήρηση της νομοθεσίας από τους 

δημοσίους υπολόγους των ΟΤΑ ή άλλων νομικών προσώπων που υπάγονται στον 

προβλεπόμενο έλεγχο δαπανών. 

α) Προληπτικός έλεγχος22. 

Ασκείται από τις οικείες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφορά 

έλεγχο νομιμότητας (όχι σκοπιμότητας) όλων των δαπανών άνω των 5.000,00€23.  

                                                             
20 Όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 20 του ν.4257/2014 και αντικαταστάθηκε με το αρ. 109 του 

ν.4555/2018 («Κλεισθένης»). 
21 ν. 4129/2013 
22 αρ. 169 του ν. 3463/2006 και αρ. 275 του ν. 3852/2010. 
23 Μετά την 31.07.2019 δεν ασκείται πλέον προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ και των 

λοιπών Νομικών τους Προσώπων (αρ. 31 του ν. 4270/2014 και αρ. 125 του ν. 4611/2019). 
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β) Κατασταλτικός έλεγχος δαπανών24. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγει υποχρεωτικά κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των 

Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων, καθώς και των κοινωφελών 

επιχειρήσεων. Ο τακτικός αυτός έλεγχος πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και είναι 

δειγματοληπτικός. Ο κατασταλτικός έλεγχος είναι έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας 

των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εκταμιευθεί και διενεργείται από την 

αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προς το σκοπό αυτό, καθιερώνεται 

η υποχρέωση των ΟΤΑ να υποβάλλουν ετησίως στο Ελεγκτικό Συνέδριο αντίγραφα των 

απολογισμών, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, όπως 

επίσης και κάθε στοιχείο σχετικό με τον έλεγχο. 

γ) Προληπτικός έλεγχος συμβάσεων. 

Ο έλεγχος αυτός αφορά τις συμβάσεις Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, σχετικά 

με προμήθειες, έργα, υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμματικών συμβάσεων 

προϋπολογισμού άνω των 200.000,00 €. 

Οικονομικοί-Διαχειριστικοί-Διοικητικοί Έλεγχοι 

Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους, έλεγχοι στη διοικητική και οικονομική λειτουργία 

των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων ασκούνται και από άλλους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς, όπως: 

 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 

 το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 

 οι Υπηρεσίες Ελέγχου στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία. 

 ο Συνήγορος του Πολίτη. 

 οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου. 

5.2 Εποπτεία και οικονομικός έλεγχος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Σε κάθε οργανισμό, οι λογιστικές πράξεις χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα 

έσοδα και τα έξοδα. Στην ελληνική εκπαίδευση, επειδή τα έσοδα είναι σαφή και εκ των 

προτέρων γνωστά, δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην καταγραφή των πράξεων που αφορούν 

τις δαπάνες εξόδων της σχολικής μονάδας, διότι εκεί είναι πιο πιθανές οι περιπτώσεις 

κατάχρησης ή μη ορθολογικής χρήσης των διατιθέμενων κονδυλίων.  

                                                             
24 αρ. 276 του ν. 3852/2010 και αρ. 169 του ν. 3463/2006. 
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Προς αυτή την κατεύθυνση, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι προϊσταμένες των 

νηπιαγωγείων, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οφείλουν να φυλάσσουν τις αποδείξεις 

των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και να τις αποδίδουν τις περισσότερες φορές 

μηνιαίως στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, ώστε εκείνες να συντάσσουν τον ετήσιο 

οικονομικό απολογισμό. Αυτός ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός ελέγχεται από τις 

υπηρεσίες του δήμου και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Στη συνέχεια, αποστέλλεται 

στην Αποκεντρωμένη Ελεγχτική Υπηρεσία της Περιφέρειας για να εγκριθεί από τον αρμόδιο 

Επίτροπο του Ελεγχτικού Συνεδρίου, ο οποίος, κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος έχει ως 

αρμοδιότητά του κυρίως τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου 

στο καθεστώς αυτό. 

5.3 Συμπέρασμα 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά τους Πρόσωπα αποτελούν τμήμα 

της δημόσιας διοίκησης του Κράτους και ως εκ τούτου, υπόκεινται σε διαρκείς ελέγχους, με 

σκοπό της προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Κράτους 

αποτελούν αναγκαιότητα για την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή, ως Ν.Π.Δ.Δ που είναι, συμμετέχει κανονικά σε όλες τις νόμιμες 

διαδικασίες ελέγχου πράξεων και αποφάσεων. Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή δεν συμμετέχει 

στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, επειδή δεν συντάσσει προϋπολογισμό.  
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Κεφάλαιο 6ο – Διαφάνεια και Ανοιχτή Διακυβέρνηση στην 

Εκπαίδευση - Εννοιολογικό περιεχόμενο, αναγκαιότητα και 

τρόποι πρόληψης 

6.1 Διαφάνεια και Ανοιχτή Διακυβέρνηση 

Για να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς στον 

δημόσιο τομέα, απαιτούνται μέτρα, τα οποία θα πρέπει να προσανατολίζονται στην 

πρόληψη25, στην καταστολή και στην εκπαίδευση των πολιτών (Ρακιντζής, 2005). Προς αυτή 

την κατεύθυνση, εξαιτίας της επικινδυνότητας και των παγκόσμιων διαστάσεων που έχει 

λάβει το φαινόμενο, παρατηρείται μια διεθνής προσπάθεια, οργανισμών και φορέων26, που 

μάχονται συστηματικά για τον περιορισμό της (Ρακιντζής, 2013). Αποτέλεσμα της διεθνούς 

ενεργοποίησης αποτελεί η ουσιαστική μελέτη του φαινομένου και η διεθνοποίηση πρακτικών 

και μεθόδων δράσης, ώστε να δημιουργηθούν εργαλεία που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά 

στην καταπολέμησή της (Bonime-Blanc,  2012 · Klitgaard, 1998). 

Το φαινόμενο της διαφθοράς λοιπόν, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά, 

απαιτεί μία συντονισμένη και συστηματική προσπάθεια. Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι λύσεις 

που προτείνονται, εξαρτώνται κάθε φορά από πολλούς παράγοντες, καθώς σε κάθε χώρα 

επικρατούν διαφορετικές συνθήκες και επομένως, εμφανίζονται διαφορετικές μορφές, αιτίες 

και επιπτώσεις.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς (2014), οι ενέργειες που 

προτείνονται αποσκοπούν πρωτίστως στην διαφάνεια των δημοσίων δαπανών και επιπλέον, 

στην προστασία της οικονομίας από το οργανωμένο έγκλημα και τις οικονομικές απάτες, 

ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης και δημοσιονομικής λιτότητας.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα σημαντικό εργαλείο που προωθεί την διαφάνεια στις 

πράξεις της κυβέρνησης, την προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες, την ενημέρωση και 

την ενεργή συμμετοχή των πολιτών είναι η Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government) 

(Dawes and Helbig, 2010 · Bertot, Gorham, Jaeger, Sarin and Choi, 2014 · Evans and 

                                                             
25 Μέτρα πρόληψης θα μπορούσαν ενδεικτικά να είναι η αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού, η διαφάνεια της δράσης των κρατικών οργάνων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η 

απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. 
26 Μεταξύ άλλων ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε), η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), η Διεθνής Διαφάνεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ε.Ε) και το Συμβούλιο της  Ευρώπης. 
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Campos, 2013 · Kalampokis, Tambouris and Tarabanis, 2011). Οι θεμελιώσεις βασικές αρχές 

που διέπουν την Ανοιχτή Διακυβέρνηση είναι η διαφάνεια, η συμμετοχή, η λογοδοσία και η 

τεχνολογία/καινοτομία (Gavelin, Burall and Wilson, 2009).  

Ένας αρκετά δυνατός σύμμαχος που εξυπηρετεί τις αρχές της Ανοιχτής Διακυβέρνησης 

και της διαφάνειας είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government) (Αποστολάκης, 

Λούκης και Χάλαρης, 2008 · Heeks, 2006, 2007 · Bertot, Jaeger and Grimes, 2012 · Collins, 

2009 · Grant and Chau, 2006). Η Ηλεκτρονική Δακυβέρνηση μπορεί να οριστεί ως ο 

μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης με την χρήση των Τ.Π.Ε (OECD, 2003).  

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη θεσμοθέτηση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 1994, με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Κλεισθένης27. Από τότε έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις και νομοθετήματα28 από τις 

ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες στοχεύουν διαρκώς στην αναμόρφωση της δημόσιας 

δοίκησης της χώρας, με την χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.  

Τα τελευταία χρόνια, από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω 

πολιτικών είναι το opengov29, στο οποίο τίθενται σε δημόσια διαβούλευση όλα τα σχέδια 

νόμου πριν ψηφιστούν από την Βουλή και το πρόγραμμα Διαύγεια30, το οποίο προσφέρει τη 

δυνατότητα δημοσίευσης στο διαδίκτυο κάθε διοικητικής πράξης του κράτους (Stefaneas, 

2010). Με αυτό τον τρόπο, οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στο σύνολο των νόμων και των 

αποφάσεων που νομοθετούνται από το κοινοβουλευτικό σώμα. Η καινοτομία που εισάγεται 

με το πρόγραμμα Διαύγεια είναι ότι οι αποφάσεις δεν εκτελούνται, αν δεν αναρτηθούν πρώτα 

στον δικτυακό της τόπο31.  

6.2 Η έννοια της διαφθοράς και οι πιθανές περιπτώσεις διαφθοράς στην 

εκπαίδευση 

Το φαινόμενο της διαφθοράς δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το χώρο της 

εκπαίδευσης, καθώς αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 

επηρεάζεται από τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές αλλαγές και άλλες συγκυρίες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α, η εκπαίδευση παγκοσμίως, καλύπτει κατά μέσο όρο το 

12,9% των δημόσιων δαπανών (OECD, 2015).  

                                                             
27 Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Κλεισθένης» εντάχθηκε στο Β´ ΚΠΣ (1994-1999). 
28 Πρόγραμμα «Αριάδνη», Πρόγραμμα «Πολιτεία», Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόγραμμα 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση», «Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013», «Ψηφιακή Ελλάδα 2020». 
29 http://www.opengov.gr/home/ 
30 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/13.07.2010) 
31 et.diavgeia.gov.gr 
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Κατά τον Τραυλό (2013), η διαφθορά εμφανίζεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

κυρίως λόγω της έλλειψης λογοδοσίας και διαφάνειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφθορά 

στην εκπαίδευση32 λαμβάνει τις εξής μορφές: καθηγητές φαντάσματα, σχολεία φαντάσματα, 

παραπαιδεία, ιδιοποίηση δημόσιων πόρων, δωροδοκία για πρόσβαση στην εκπαίδευση, 

δωροδοκία στη λήψη διπλωμάτων, πλαστά διπλώματα, προαγωγές/μονιμότητα καθηγητών, 

οικογενειοκρατία/ ευνοιοκρατία στον διορισμό, απουσία από άσκηση καθηκόντων, 

σεξουαλική παρενόχληση, διασπάθιση πόρων που διατίθενται για βιβλία και αναλώσιμα, 

δωροδοκία για προμήθειες και αναθέσεις κατασκευής κτιρίων/έργων.  

Στην Ελλάδα, η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών μονάδων ανήκει στους 

Ο.Τ.Α, όπως επίσης και η διαχείριση των κονδυλίων για την κάλυψη των λειτουργικών τους 

δαπανών, η οποία πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Επομένως, 

πιθανές περιπτώσεις διαφθοράς στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο αφορούν πρωτίστως 

την διαχείριση των λειτουργικών κονδυλίων και μπορούν να αναζητηθούν κυρίως στο 

επίπεδο της Τ.Α. , αφού αυτή είναι υπεύθυνη τόσο για την κατανομή τους στις σχολικές 

μονάδες, όσο και για την ύπαρξη (ή μη) διαφάνειας κατά την κατανομή.  

Στην παρούσα διατριβή, η συζήτηση γύρω από πιθανές περιπτώσεις διαφθοράς 

περιορίζεται στην εξέταση πιθανών φαινομένων κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας με στόχο 

την αποφυγή τους και τη δημιουργία αποτρεπτικών δομών και εργαλείων προς τούτο. Στη 

συζήτηση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν σχολιάζονται οι καταγεγραμμένες 

περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, κακοδιοίκησης ή/και διαφθοράς που έχουν λάβει το δρόμο της 

δικαιοσύνης, διότι δεν αποτελούν ερευνητικό στόχο. Αντίθετα, η ανάλυση και συζήτηση των 

σχετικών στοιχείων εστιάζει στα προληπτικά μέσα αποτροπής παρομοίων φαινομένων. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Αργυροπούλου και Γκαραβέλλα (2019), οι πολιτικές που 

προτάθηκαν από διεθνείς οργανισμούς και παγκόσμια δίκτυα (χρηματοδότηση βάσει 

μαθηματικού τύπου, ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και υιοθετήθηκαν από τις ελληνικές 

κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια33, φαίνεται να αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό άλλωστε καταδεικνύουν και τα αποτελέσματα από τις 

έρευνες εγχώριων και διεθνών οργανισμών αποτίμησης της διαφθοράς34. 

                                                             
32 Στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
33 ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
34 Στην Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας «Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς» για το 2020, η Ελλάδα 

ήταν ανάμεσα στις χώρες που βελτίωσαν τη βαθμολογία και τη θέση τους στην κατάταξη. Το 2020 

κατέλαβε την 59η θέση, από την 60η, στην οποία είχε καταταγεί το 2019, ανάμεσα σε 180 χώρες. 

Επιπρόσθετα, από το 2012 και έπειτα (καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και 



67 
 

6.3 Συμπέρασμα 

Σε μια κοινωνία που συνεχώς μεταβάλλεται, εξελίσσεται και έρχεται συνεχώς αντιμέτωπη 

με νέες προκλήσεις, η χρησιμοποίηση των Τ.Π.Ε στη δημόσια διοίκηση βοηθάει 

αποτελεσματικά στον εκδημοκρατισμό και στον εκσυγχρονισμό των δομών του δημόσιου 

τομέα. Πέραν τούτου, οι Τ.Π.Ε μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια 

των κυβερνήσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, που υφίσταται σε παγκόσμια 

επίπεδο. Η χρησιμοποίηση του διαδικτύου στις δομές του δημοσίου διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην ενίσχυση της διαφάνειας. Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές κυβερνήσεις μέσω 

της Ανοιχτής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι προσανατολισμένες προς αυτή την 

κατεύθυνση, με σκοπό να κάνουν ακόμα πιο αποτελεσματική και αποδοτική την δημόσια 

διοίκηση και ταυτόχρονα, να θωρακίσουν τον δημόσιο τομέα από φαινόμενα διαφθοράς, 

κατάχρησης δημοσίου χρήματος και κακοδιαχείρισης.  

Ένα τέτοιο σημαντικό εργαλείο, το οποίο θεσμοθετήθηκε στα πλαίσια της  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του ελληνικού δημόσιου τομέα, αποτελεί το διαδικτυακό Πρόγραμμα 

«Διαύγεια», τη χρήση του οποίου θα εξετάσουμε στην παρούσα διατριβή, στην ενότητα της 

κατανομής των πιστώσεων που διατίθενται από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τις σχολικές 

μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ενδιάμεσους σταθμούς τις 

Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας και τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
των διατάξεών του), παρατηρείται μια σταδιακή βελτίωση και σταθεροποίηση της θέσεως της 

Ελλάδας στην κατάταξη.  



68 
 

Κεφάλαιο 7ο – Μελέτη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά ο θεσμός της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. 

Ξεκινώντας, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή με σκοπό να παρουσιαστούν όλα τα 

ιστορικά δεδομένα σχετικά με το όργανο. Στη συνέχεια, από την αναδίφηση στην ελληνική 

βιβλιογραφία, παρατίθενται συνοπτικά όλα τα ερευνητικά δεδομένα και ευρήματα που έχουν 

προκύψει από τις μελέτες διαφόρων ερευνητών. Τέλος, για τις ανάγκες της παρούσας 

διατριβής, παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της νομοθεσίας που διέπουν το 

όργανο. Στην ανάλυση λαμβάνονται υπόψιν οι δύο τελευταίοι κύριοι νόμοι35 [ν. 1566/1985 

και ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)], πάνω στους οποίους βασίστηκε η λειτουργία της Σχολικής 

Επιτροπής τα τελευταία 35 χρόνια. Συγκρίνοντας τα άρθρα και τις διατάξεις των δύο αυτών 

νόμων, θα επιχειρηθεί να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν αναλυτικά, όλες οι αλλαγές που 

επέφερε ο καλλικρατικός νόμος στην διαχείριση των σχολικών μονάδων.  

7.1 Ιστορική αναδρομή 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Αντωνίου (1992), ο πρώτος εκπαιδευτικός νόμος36 στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε από τους Βαυαρούς, την περίοδο της αντιβασιλείας του Όθωνα, το 

1834. Ο νόμος αυτός, είχε ισχύ περίπου για έναν αιώνα και σύμφωνα με αρκετούς ιστορικούς 

και στελέχη της εκπαίδευσης37, αποτέλεσε προϊόν δανεισμού ξένων νομοθετημάτων, κυρίως 

του νόμου Guizot της Γαλλίας.  

Μέσα από τις διατάξεις αυτού του νόμου, συστήνονταν σε κάθε δήμο μία επιτροπή «προς 

επιθεώρησιν των επιτοπίων σχολείων»38, η οποία συναποτελούνταν από τον δήµαρχο 

(πρόεδρος), τον εφηµέριο της περιοχής και από δύο ως τέσσερις δηµοτικούς συμβούλους. 

Σκοπός της επιτροπής ήταν «να εφορεύει, να εμψυχώνει και να διευθύνει το επιτόπιον 

σχολείον»39, διαχειρίζοντας παράλληλα τους πόρους που διατίθεντο για τη λειτουργία των 

σχολείων. Ωστόσο, πέραν από την διαχείριση του σχολείου, η επιτροπή είχε και πρόσθετες 

αρμοδιότητες όπως την διατήρηση της πειθαρχίας του σχολείου, τον έλεγχο των 

υποχρεώσεων των δασκάλων και την επιβολή ποινών. Επιπλέον, χρέος της ήταν να κάνει 

                                                             
35 Όπως επίσης και δευτερεύοντες νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
που απορρέουν από τον ν. 1566/1985 και τον ν. 3852/2010. 
36 Νόμος «περί δημοτικών σχολείων» της 6/18-2-1834.  
37 Χρήστου (1991), «Απόψεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαίδευσης στις απαρχές της ίδρυσης 
του νεοελληνικού Κράτους». Πρακτικά ΙΑ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη. σελ. 

117 και Τσουκαλά (1987), «Εξάρτηση και αναπαραγωγή». Αθήνα: Θεμέλιο. σελ.391. 
38 Άρθρο 34.  
39 Άρθρο 37.  
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μηνιαίες επιθεωρήσεις στα σχολεία και να αναφέρει στους ανωτέρους τις απαραίτητες 

μεταρρυθμίσεις.  

Αν και ο συγκεκριμένος νόμος στηρίζονταν στη βάση της συμμετοχικής διοίκησης και 

εξασφαλίζονταν, κατά μία έννοια, ο δημοκρατικός προγραμματισμός στην λειτουργία των 

σχολείων σε συνδυασμό με τον κοινωνικό έλεγχο, στην πράξη το νομοθέτημα «περιέπεσεν 

εις αχρηστίαν». Αυτό συνέβη διότι τα μέλη των επιτροπών είτε αδιαφορούσαν για τα 

καθήκοντά τους είτε ενεργούσαν με βάση το προσωπικό τους όφελος, ανάλογα με τα 

πολιτικά ή προσωπικά τους πάθη (Λέφας, 1942)  

Το 1914, για να περιοριστούν τα φαινόμενα αναποτελεσματικής λειτουργίας που είχαν 

δημιουργηθεί, θεσμοθετήθηκε ο νόμος «περί συστάσεως Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών 

Ταμείων»40. Ο νέος νόμος είχε σκοπό να περιορίσει τις αρμοδιότητες των πρώην επιτόπιων 

επιτροπών και εστίζε μόνο στην οικονομική διαχείριση των σχολείων. Για αυτό τον λόγο οι 

αρμοδιότητες των Σχολικών Επιτροπών είχαν αποκλειστικά διαχειριστικό χαρακτήρα 

(μέριμνα για τη θέρμανση, την καθαριότητα, την επισκευή και συντήρηση των σχολείων κ.α) 

(Αντωνίου, 1992). 

Το 1925, οι Σχολικές Επιτροπές μετονομάστηκαν σε Διδακτηριακές Επιτροπές41, και το 

1931, σε Σχολικές Εφορείες42. Η Σχολική Εφορεία αποτελούνταν από τον διευθυντή του 

σχολείου (γραμματέας) και 2 πολίτες (πρόεδρος και ταμίας), οι οποίοι έπρεπε να διακρίνονται 

για τις ικανότητές τους και για το ενδιαφέρον τους για τα εκπαιδευτικά δρώμενα (Κουτάλου, 

1963). Έργο των Σχολικών Εφορειών αποτελούσε η διαχείριση του σχολικού ταμείου. 

Νομοθετικές ρυθμίσεις υπήρξαν και το 1959, το 1964 και το 1976, χωρίς ωστόσο να υπάρξει 

κάποια ουσιαστική μεταβολή (Αντωνίου, 1992).  

Το 1985, οι Σχολικές Εφορείες άλλαξαν ολοκληρωτικά τη μορφή τους και 

μετονομάστηκαν ξανά σε Σχολικές Επιτροπές. Με τον νόμο 1566/198543, ο οποίος ήταν ένας 

νόμος-τομή για την εκπαίδευση και στόχευε στην διοικητική αποκέντρωση 

(αποσυγκέντρωση) του εκπαιδευτικού συστήματος, η κινητή και ακίνητη περιουσία των 

σχολείων μεταβιβάστηκε στους ΟΤΑ. Ταυτόχρονα, οι Σχολικές Επιτροπές αποτέλεσαν ένα 

συλλογικό όργανο λαϊκής συμμετοχής για την εκπαίδευση και τους ανατέθηκε ολόκληρη η 

                                                             
40 Νόµος 452/1914. 
41 Ν.∆. της 21.7.1925. 
42 Νόµος 5019/1931 (Φ.Ε.Κ. 160, τ.Α). 
43 και με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του 1990 και 1992 
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οικονομική διαχείριση των σχολικών μονάδων (ανάλυση για την Σχολική Επιτροπή του ν. 

1566/1985 θα γίνει σε επόμενη υποενότητα).  

Το 2010, ήταν η τελευταία φορά μέχρι σήμερα, που το όργανο άλλαξε μορφή και 

ονομασία. Με τον ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)44, βάσει των αλλαγών που έγιναν στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, που αφορούσαν τη συνένωση και, κατά συνέπεια, τη μείωση των 

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και που αποσκοπούσαν, κυρίως, στον περιορισμό των δαπανών 

λειτουργίας των ΟΤΑ, προέκυψαν αλλαγές και στη μορφή της Σχολικής Επιτροπής. Πλέον, οι 

Σχολικές Επιτροπές κάθε δήμου συγχωνεύτηκαν σε δύο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου, ένα για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις επωνυμίες «Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή» και «Δευτεροβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή» (ανάλυση για την Σχολική 

Επιτροπή του ν. 3852/2010 θα γίνει σε επόμενη υποενότητα). 

7.2 Επισκόπηση των ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή 

Η αναδίφηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σχετικά µε θέματα που αφορούν τη 

Σχολική Επιτροπή έφερε τα εξής αποτελέσματα, τα οποία παρατίθενται χρονολογικά 

παρακάτω: 

Πίνακας Θ5. Επισκόπηση ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τη Σ.Ε 

 

Α/Α 

Χρονολογία 

έκδοσης 

Όνομα 

συγγραφέα 

Βασικές 

διαπιστώσεις 

 

 

1. 

 

 

1996 

 

 

Τσούντας 

α. Καθοριστικός ο ρόλος του διευθυντή της 

σχολικής μονάδας στη λειτουργία της Σ.Ε. 

β. Ο νόμος 1566/1985 είναι ένα σημαντικό 

βήμα στη γενικότερη διαδικασία 

αποκέντρωσης. 

 

 

2. 

 

 

1999 

 

 

Τύπας  

α. Λανθασμένος τρόπος λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων λαϊκής συµµετοχής 

λόγω έλλειψης επαρκών πόρων, έλλειψης 

εξειδικευµένου στελεχιακού δυναµικού και 

πολλών ανεπαρκειών της τοπικής αυτοδιοί- 

κησης και των φορέων της. 

 

 

 

3. 

 

 

 

2000 

 

 

 

Μπουλάκης  

α. Για τον εκσυγχρονισµό της Σ.Ε είναι 

επιτακτική η ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος 

χρηµατοδότησης των σχολείων. 

β. Ουσιαστική αύξηση της χρηµατοδότησης 

για να ικανοποιηθεί η ανάγκη ετήσιας 

συντήρησης των κτιρίων, µε την καθιέρωση 

                                                             
44 και τις νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 4555/2018.  
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παράλληλα ενός κεντρικού συστήµατος 

κατανοµής των κονδυλίων, που να το 

γνωρίζουν καλά όλοι οι εµπλεκόµενοι 

φορείς και τα πρόσωπα της εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαΐτης 

α. Η µακροχρόνια παρουσία του/της 

διευθυντή/ντριας εξασφαλίζει τη 

«σταθερότητα της θητείας». 

β. Ο τρόπος συγκρότησής της Σ.Ε δεν 

φαίνεται να εξασφαλίζει ικανή ηγεσία, ενώ 

το µέγεθός της δεν την καθιστά ευέλικτη και 

λειτουργική. 

γ. Ο ρόλος των περισσότερων µελών της 

φαίνεται να είναι «τυπικός» και κατά κάποιο 

τρόπο «υποτονικός». 

δ. Η συνεργασία µεταξύ Σ.Ε και Ο.Τ.Α. δεν 

είναι αρµονική. 

ε. Το σύστηµα χρηµατοδότησης των Σ.Ε 

είναι πολύπλοκο, χρονοβόρο και 

πολυδάπανο. 

στ. Τα σχολικά κυλικεία δεν λειτουργούν 

ικανοποιητικά. 

ζ. ∆εν τηρούνται πιστά οι προδιαγραφές 

καθαρισµού των σχολικών μονάδων. 

 

 

5. 

 

 

2001 

 

 

Σαΐτη 

α. Η πολιτική χρηµατοδότησης της 

δηµόσιας εκπαίδευσης χρειάζεται 

επαναπροσδιορισµό τόσο ως προς το ύψος 

των πιστώσεων, όσο και ως προς τον τρόπο 

υλοποίησης των σχετικών προϋπολογισµών. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

Ζαφειρακίδης 

α. Τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων 

λαϊκής συµµετοχής διακρίνει η 

γραφειοκρατία και η εσωστρέφεια και 

πολλές φορές µετατρέπονται σε πεδίο 

ανούσιων µικροκοµµατικών και 

συνδικαλιστικών αντιπαραθέσεων. 

β. Απουσία µηχανισµών αξιολόγησης των 

οργάνων αυτών. 

γ. Υποτονική, τυπική παρουσία και 

συµµετοχή των γονέων στις Σ.Ε και στα 

σχολικά συµβούλια. 

 

 

 

7. 

 

 

 

2003 

 

 

 

Σαπουνάς 

α. Η Σ.Ε είναι περιορισµένη σε 

αρµοδιότητες εισηγητικού, γνωµοδοτικού 

και διαχειριστικού επιπέδου. 

β. Έλλειψη ουσιαστικού ρόλου στη 

διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης και 

στην έµπρακτη συµµετοχή της στη λήψη  

αποφάσεων που έχουν σχέση µε τα 

εκπαιδευτικά δρώµενα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Η Σ.Ε διαθέτει περιορισµένες πιστώσεις 

και φτάνουν σε αυτή µέσα από πολύπλοκη 

και χρονοβόρα διαδικασία.  
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8. 

 

 

2006 

 

 

Κατσαρός 

β. Η Σ.Ε δεν διαθέτει δικό της 

προϋπολογισµό και έχει πολύ περιορισµένη 

δυνατότητα παρέµβασης για τον καθορισµό 

του ύψους των πιστώσεων. 

γ.  Απαιτείται επανεξέταση και 

εξορθολογισµός των κριτηρίων κατανοµής 

της χρηµατοδότησης και καθιέρωση 

διαδικασιών ελέγχου και κοινωνικής 

λογοδοσίας. 

 

 

9. 

 

 

2006 

 

 

Πιπιλής 

α. Αδυναμία στη συνεργασία εκπαιδευτικών 

με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής. 

β. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

ικανοποιηµένοι από τη συµβολή της Τ.Α 

στη Σ.Ε και στο Σχολικό Συµβούλιο 

 

10. 

 

 

2006 

 

 

Αλεξίου 

α. Πληµµελής τρόπος συγκρότησης και 

λειτουργίας της Σ.Ε. 

β. Η Σ.Ε δεν φαίνεται να συµβάλλει 

σηµαντικά στην οµαλή λειτουργία  των 

δηµοτικών σχολείων. 

 

 

11. 

 

 

2009 

 

 

Αργυροπούλου 

α. Η μεγαλύτερη δυσχέρεια στην διάθεση 

των κονδυλίων στις σχολικές μονάδες είναι 

η συνεργασία μεταξύ διευθυντών – μελών 

των Σ.Ε και των εκπρόσωπων των 

δημοτικών αρχών. 

 

 

 

12. 

 

 

 

2009 

 

 

Φώκιαλη 

Βιτσιλάκη 

Ράπτη 

Κουρουτσίδου 

α. Το νηπιαγωγείο αντιµετωπίζεται από την 

Eνιαία Σ.Ε, από άποψη διαχειριστική, 

οικονοµική και λειτουργική, ως ουραγός 

των µεγάλων εκπαιδευτικών µονάδων. 

β. Προτείνεται η αντικατάσταση των 

ενιαίων Σ.Ε από αυτόνοµες Σ.Ε για τις 

µονάδες προσχολικής αγωγής. 

 

13. 

 

2010 

 

Σαμαρά 

α. Μελέτη της λειτουργίας της Σχολικής 

Επιτροπής του ν. 1566/1985 και προτάσεις 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητά της.  

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

Αργυροπούλου 

Μετά από ενδελεχή επισκόπηση του 

διεθνούς πεδίου σε θέματα χρηματοδότησης 

των σχολικών μονάδων Α΄βαθμιας και 

Β΄βαθμιας εκπαίδευσης, επισημαίνονται οι 

προβληματικές περιοχές σχετικά με τη 

λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών με τη 

μορφή λειτουργίας που είχαν την εποχή 

δημοσίευσης του συγκεκριμένου άρθρου και 

προτείνονται τρόποι που θα ενισχύσουν τη 

διαφανεια των πράξεων (π.χ μαθηματικός 

τύπος για την κατανομή των κονδυλίων) και 

θα διασφαλίσουν μια αυξημένη αυτονομία 

διαχείρισης για τον διευθυντή του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποστηρίζεται ότι η εκπαιδευτική 

αποκέντρωση συνδέεται στενά με την 

αυτονομία των σχολικών μονάδων, της 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αργυροπούλου 

οποίας δυναμικό πυλώνα αποτελεί η 

αυτοχρηματοδότηση εν γένει και εν τω 

προκειμένω η χρηματοδότηση των 

λειτουργικών εξόδων των σχολικών 

μονάδων. Προτείνονται: α) μεγαλύτερη 

αυτονομία διαχείρισης για τον διευθυντή της 

σχολικής μονάδας, η οποία, ωστόσο, θα 

διασφαλίζεται με την υιοθέτηση της 

πρακτικής σύνταξης ετήσιων 

προϋπολογισμών  και απολογισμών, 

ανύπαρκτων μέχρι τότε, β) μεγαλύτερη 

διαφάνεια και δικαιοσύνη στην κατανομή 

των λειτουργικών κονδυλίων από τον 

προϋπολογισμό των ΟΤΑ στις Σχολικές 

Επιτροπές μέσω της δημιουργίας ενος 

«καθολικού» μαθηματικού τύπου 

κατανομής, γ) ανάπτυξη διοικητικών και 

ηγετικών δεξιοτήτων των διευθυντών για 

την αντιμετώπιση της καταγεγραμμένης, 

συχνής δυσχερούς συνεργασίας, μεταξύ 

ΟΤΑ και σχολικών μονάδων.    

 

16. 

 

2015 

 

Αργυροπούλου 

α. Η νέα μορφή της Σ.Ε, ο ρόλος της, η 

λειτουργία της, η οικονομική διαχείριση και 

η νέα σχέση που έχει με τους Ο.Τ.Α σε όλα 

τα επίπεδα. 

 

Το 2016, εκπονήθηκε από τον γράφοντα, μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Η νέα μορφή 

της Σχολικής Επιτροπής και οι δυσλειτουργίες της για τη σχολική μονάδα», η οποία 

υποβλήθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Θεωρία, Πράξη 

και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Στο πλαίσιο της έρευνας, διερευνήθηκαν σε 

πιλοτικό επίπεδο οι απόψεις και οι αντιλήψεις συγκεκριμένων υποκειμένων (πρόεδροι 

Σχολικών Επιτροπών). Κατά τους ισχυρισμούς των συμμετεχόντων, ο θεσμός της Σχολικής 

Επιτροπής κρίθηκε χρήσιμος και οι αλλαγές που έλαβαν χώρα φάνηκαν να είναι προς τη 

σωστή κατεύθυνση και έλυσαν πολλά από τα προβλήματα του παρελθόντος. Ωστόσο, η 

έρευνα κατέληξε στο ότι εμφανίζονται εκ νέου οι παρακάτω δυσλειτουργίες για τη σχολική 

μονάδα: 

 Ελλιπής χρηματοδότηση. 

 Η κατανομή των πιστώσεων που υποτίθεται ότι γίνεται βάσει μαθηματικού τύπου 

είναι εικονική και τα ποσά δεν αποδίδονται πλήρως στις σχολικές μονάδες. 
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 Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο τρόπος και τα αποτελέσματα της κατανομής των 

κονδυλίων δεν δημοσιοποιούνται ούτε στο επίπεδο του δήμου, ούτε και αναρτώνται 

στη «Διαύγεια». 

 Απουσία ουσιαστικού ρόλου για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης. 

 Το σύνολο των χρημάτων των παλιών Σχολικών Επιτροπών, σύμφωνα με το νόμο, 

μεταφέρθηκαν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή και αυτό δημιούργησε αντιδράσεις στα 

σχολεία που είχαν αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα. 

 Η έλλειψη τεχνικού προσωπικού από το δήμο, το οποίο θα ανελάμβανε την 

συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων. 

 Το ελλιπές μόνιμο προσωπικό καθαριστριών και το νομοθετικό πλαίσιο των 

συμβασιούχων καθαριστριών αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την καλύτερη 

καθαριότητα των σχολείων, με δεδομένο ότι ο δήμος φέρει την ευθύνη για τη διάθεση 

του προσωπικού αυτού. 

 Οι σχολικές μονάδες εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις αναφορικά με τα σύγχρονα 

εποπτικά μέσα για την εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που συνδέεται τόσο με την 

διάθεση κονδυλίων από τη Ενιαία Σχολική Επιτροπή, όσο και με την κατάργηση και 

αλλαγή λειτουργίας του παλαιού Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). 

7.3 Συγκριτική Ανάλυση των 2 τελευταίων νομοθετικών πλαισίων (ν. 

1566/1985 και ν. 3852/2010) 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μια λεπτομερής ανάλυση και σύγκριση των 2 τελευταίων 

νομοθετημάτων που αφορούν την μορφή, το έργο και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης 

της Σχολικής Επιτροπής [ν. 1566/1985 και ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)]45. Σε κάθε 

υποενότητα, στην οποία μελετάται κάθε φορά διαφορετικό αντικείμενο της μορφής και της 

λειτουργίας της Σ.Ε, αναλύονται αρχικά οι διατάξεις που διείπαν το όργανο με τον ν. 

1566/1985, στη συνέχεια αναλύονται οι διατάξεις του 3852/2010 και στο τέλος, συνοψίζονται 

οι αλλαγές που επέφερε ο καλλικρατικός νόμος σε κάθε περίπτωση.  

7.3.1 Νόμος 1566/1985 – Γενικά χαρακτηριστικά 

Τον Φεβρουάριο του 1985 κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή ο ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 

167/Α/30-9-1985)46, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε ολοκληρωτικά ο τομέας της 

εκπαίδευσης. Ο συγκεκριμένος νόμος χαρακτηρίζεται από αρκετές καινοτομίες και 

                                                             
45 Παρατίθεντοι και δευτερεύοντες νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

που απορρέουν από τον ν. 1566/1985 και τον ν. 3852/2010. 
46 Νόμος 1566/1985 για  τη  «Δομή  και  Λειτουργία  της  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης». 
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αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια αποκέντρωσης και εκδημοκρατισμού του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις47 του νόμου, «σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και 

καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να 

ζήσουν δημιουργικά». Επιπρόσθετα, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι «βασικοί συντελεστές για 

την επιτυχία των παραπάνω σκοπών είναι η προσωπικότητα και η κατάρτιση του προσωπικού 

όλων των κλάδων και των βαθμίδων της εκπαίδευσης, τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά 

βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα και η σωστή χρήση τους, η εξασφάλιση των αναγκαίων 

προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και η δημιουργία του 

απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο 

σχολείο και την τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή».  

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας θεσπίστηκαν 2 καινούρια όργανα: το Σχολικό Συμβούλιο, με 

αποστολή την ομαλή λειτουργία του σχολείου και η Σχολική Επιτροπή, με αποστολή την 

διαχείριση των κρατικών κονδυλίων για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σχολείου. 

Επιπλέον, με τον ίδιο νόμο μεταβιβάστηκε όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της σχολικής 

μονάδας στην τοπική αυτοδιοίκηση48. 

7.3.2 Νόμος 3852/2010 (Καλλικράτης) – Γενικά χαρακτηριστικά   

Πρόγραμμα ή Σχέδιο «Καλλικράτης»49, ονομάζεται ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), 

με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας και επανακαθορίστηκαν τα 

όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές 

τους. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή τον Μάιο του 2010, μέρος των 

διατάξεών του ενεργοποιήθηκαν τον Ιούνη του ίδιου έτους, ενώ στην πλήρη μορφή του 

τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011. 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις συνέπειες των ρυθμίσεων του 

«Καλλικράτη» (2010), ο νόμος «στοχεύει αφενός στην διοικητική, οικονομική, πολιτική και 

ηθική επαναθεμελίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφετέρου δε στην ριζική αλλαγή του 

                                                             
47 αρ. 1 παρ. 1 και 2.  
48 Στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.  
49 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 
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κεντρικού κράτους αναδεικνύοντας τον επιτελικό, συντονιστικό και ελεγκτικό χαρακτήρα του. 

Οι επιχειρούμενες αλλαγές δεν αφορούν μόνο μια βαθμίδα ή μια κατηγορία φορέων 

αυτοδιοίκησης, αλλά διαπερνούν το σύνολο της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Για να 

επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος υιοθετείται μια νέα αντίληψη που εστιάζεται όχι μόνο 

στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αλλά και στην αποκέντρωση πόρων και προσωπικού καθώς 

και στην αποκέντρωση λογοδοσίας και ευθύνης».  

Στην ίδια Αιτιολογική Έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται ότι «η νέα αρχιτεκτονική για την 

τοπική αυτοδιοίκηση στοχεύει, στην εξοικονόμηση πόρων με τον δραστικό περιορισμό των ΟΤΑ 

και των Νομικών τους Προσώπων, στην μείωση των λειτουργικών τους δαπανών και της 

σπατάλης μέσα από την δημιουργία οικονομιών κλίμακας σε οικονομικούς και ανθρώπινους 

πόρους, στην αντιμετώπιση προβλημάτων επικάλυψης αρμοδιοτήτων και αντιφατικών-

αντικρουόμενων αποφάσεων, στην αναπτυξιακή προοπτική - μέσα από την λειτουργική 

αυτονομία των νέων ΟΤΑ - αξιοποιώντας τα τοπικά και περιφερειακά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην αξιοποίηση του αυτοδιοικητικού 

δυναμικού για την αποτελεσματική διευθέτηση των τοπικών υποθέσεων και την εξυπηρέτηση 

του πολίτη. Στο νέο μοντέλο για την τοπική αυτοδιοίκηση οι νέοι οργανισμοί Ο.Τ.Α α’ (Δήμοι) 

και β’ (Περιφέρειες) βαθμού πλέον δεν έχουν σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας 

και συναλληλίας, δηλαδή οι νέοι δήμοι δεν έχουν ιεραρχική προς τα πάνω σχέση με τις υπό 

δημιουργία περιφέρειες, όπως μέχρι πρότινος συνέβαινε τόσο με τις Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, όσο και την Περιφερειακή Διοίκηση, αλλά οριζόντιες». 

Η βασική μεταρρύθμιση του συγκεκριμένου νόμου είναι η διοικητική επαναθεμελίωση της 

αυτοδιοίκησης μέσω της μείωσης του αριθμού των φορέων. Πιο συγκεκριμένα: 

 Οι δήμοι και οι κοινότητες από 1.034 συνενώθηκαν σε 325.  

 Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις των δήμων από περίπου 6.000 

συνενώθηκαν σε λιγότερα από 2.000. 

 Οι 56 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αντικαταστάθηκαν από 13 αιρετές περιφερειακές 

ενότητες.  

 Οι 13 κρατικές περιφέρειες συγκροτήθηκαν σε 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις. 

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θεσπίστηκε το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και όλες οι 

ανεξάρτητες Σχολικές Επιτροπές κάθε δήμου, συγχωνεύτηκαν σε δύο Ν.Π.Δ.Δ, ένα για τις 

σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης, με τις επωνυμίες «Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή» και 

«Δευτεροβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή». 

7.3.3 Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας  

Ν. 1566/1985 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 50 του ν. 1566/1985, «σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα 

ή τμήμα του ή κοινότητα, λειτουργεί Δημοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία 

εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα 

σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των 

σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση 

των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους, καθώς και το έργο των Σχολικών 

Επιτροπών»50.  

Ν. 3852/2010 

Δεν έχει υπάρξει κάποια μεταβολή.  

7.3.4 Ενιαία Σχολική Επιτροπή  

Ν. 1566/1985 

Το όργανο 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 52 του ν. 1566/1985, «σε κάθε δημόσιο σχολείο 

συγκροτείται σχολική επιτροπή, της οποίας έργο είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 

διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες, η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων, η ανάθεση 

της λειτουργίας των κυλικείων ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό και γενικότερα η ευθύνη για 

τον εφοδιασμό του σχολείου με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του, καθώς 

και η αντιμετώπιση κάθε λειτουργικού προβλήματος αυτού»51.  

                                                             
50 Για τη σύσταση, τη συγκρότηση, τον τρόπο λειτουργίας, τη θητεία των μελών, την οργάνωση της 

γραμματείας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με τη Δημοτική ή Κοινοτική Επιτροπή 

Παιδείας, βλ. παρ. 1, 2, 4, 5 και 6 του αρ. 50 του ν. 1566/1985. 
51 Για τη σύσταση και συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής, βλ. παρ. 1 και 3 του αρ. 52 του ν. 

1566/1985. 
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Ωστόσο, μετά από λίγα χρόνια, με τον ν. 1894/199052, η νομοθεσία για την Σχολική 

Επιτροπή υπέστη μερική διαμόρφωση. Η μορφή και η λειτουργία του οργάνου μέχρι το 2010, 

στηρίζονταν στις διατάξεις του αρ. 5 του 1894/199053. Πιο αναλυτικά:  

Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 5 του 1894/1990, «η Σχολική Επιτροπή αποτελεί Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και καλύπτει ένα ή περισσότερα σχολεία ανάλογα με τις τοπικές 

ανάγκες, όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο ΟΤΑ. Στη διοίκηση των Σχολικών 

Επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά, εκτός από τους εκπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας, 

οι Διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων και από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων Συλλόγων 

Γονέων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι». 

Έργο 

Σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 5 του 1894/1990, «έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η 

διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των 

αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων 

υλικών, κ.τ.λ.), η αμοιβή των καθαριστριών (όσων δεν μονιμοποιήθηκαν), η εκτέλεση έργων 

για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού 

τους, η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον 

Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ) των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά 

είδη και από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση 

των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη 

κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων». 

Σύσταση και συγκρότηση 

Η Σχολική Επιτροπή αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ και ως εκ τούτου, η σύστασή της ακολουθεί τη 

νομοθεσία των Ν.Π.Δ.Δ. Λαμβάνοντας υπόψιν την παρ. 8 του αρ. 5 του ν.1894/1990, την 

παρ. 3 του αρ. 187 του Π.Δ 323/1989, την παρ. 1 του αρ. 11 του ν. 2130/1993 και την παρ. 1 

του αρ. 240 του ν. 3463/2006, «η Σχολική Επιτροπή αποτελείται από 5 έως 15 μέλη, τα οποία 

μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Με την ίδια απόφαση 

του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος καθώς και τα 

υπόλοιπα μέλη της Σχολικής Επιτροπής. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής 

                                                             
52 ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/27-8-1990). 
53 Οι συγκεκριμένες διατάξεις συμπεριλαμβάνονται και στο αρ. 243 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας). 
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Επιτροπής είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι του οικείου δήμου ή 

της κοινότητας. Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της 

κοινότητας ή άλλο αιρετό ή μη μέλος που ορίζεται από αυτούς. Ένας τουλάχιστον από τα μέλη 

της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται από την μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 

και αν τα μέλη είναι περισσότερα από 5 ορίζονται δύο. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού 

συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Η θητεία των 

μελών της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

Συνήθως ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε  με την 

εγκατάσταση της νέας Σχολικής Επιτροπής».  

 

Ν. 3852/2010 

Το όργανο 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 103 του ν. 3852/2010, «οι Σχολικές Επιτροπές 

συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και 

ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω 

των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές 

επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα».  

Έργο  

Δεν έχει υπάρξει κάποια μεταβολή54.  

Σύσταση και συγκρότηση 

Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από τη συγχώνευση55 και 

αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη56, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 1 της Υ.Α 8440/201157 

                                                             
54 Η μόνη μεταβολή που υπήρξεήταν  η αλλαγή στην ονομασία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων 

(Ο.Σ.Κ). Από το Νοέμβριο του 2013 κι εξής έχει την ονομασία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Πρόκειται 

για μια Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία ανήκει κατά κύριο λόγο στο δημόσιο (Δημόσια Τεχνική 
Εταιρεία). Όσον αφορά τα νέα σχολικά κτίρια, μετά την κατασκευή τους, η κυριότητά τους 

μεταβιβάζεται στον οικείο δήμο. Οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε φροντίζουν επίσης και για τον 

ομοιόμορφο εξοπλισμό των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων με τα απαραίτητα έπιπλα, 
εποπτικό υλικό κτλ. 
55 αρ. 103 του ν. 3852/2010. 
56 παρ. 1 του αρ. 240 του ν. 3463/2006. 
57 Υ.Α 8440/2011 (ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011). 
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«ορίζονται οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών 

μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, τουλάχιστον ένας 

εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση 

γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους 

σχολικής μονάδας, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. Κατά τις 

συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος 

συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου»58. 

Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας  

Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 1 της Υ.Α 8440/2011, «με απόφαση των οικείων Σχολικών 

Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά 

συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν 

οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας 

εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών 

κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις 

ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει 

σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας 

τους». 

Σύνοψη μεταρρυθμίσεων 

 Συγχώνευση των παλιών ανεξάρτητων Σχολικών Επιτροπών σε δύο Ν.Π.Δ.Δ, ένα για 

τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τις επωνυμίες «Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή» και «Δευτεροβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή». 

 Αλλαγή στη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργάνου. 

 Δημιουργία Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας. 

 Μετονομασία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ) σε Κτιριακές Υποδομές 

Α.Ε (ΚΤ,ΥΠ).  

                                                             
58 Το 2018, με την Υ.Α 1940/2018 (ΦΕΚ 310/Β/2-2-2018), η σύσταση της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής άλλαξε και προστέθηκαν στο Δ.Σ ένας/μία διευθυντής/ντρια νηπιαγωγείου, ενώ οι 

διευθυντές σχολικών μονάδων ορίζονται σε τουλάχιστον πέντε.  
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7.3.5 Επιμέρους Θέματα Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών  

Ν. 1566/1985 

Συνεδρίαση 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του αρ. 95 του ν. 3463/2006, «η Σχολική Επιτροπή 

συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου μια φορά το μήνα.  Ο 

πρόεδρος καλεί, επίσης, τη Σχολική Επιτροπή σε συνεδρίαση όταν το ζητήσει το 1/3, 

τουλάχιστον, των μελών της με γραπτή αίτηση». 

Απαρτία  

Σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του αρ. 96 του ν. 3463/2006, «η Σχολική Επιτροπή έχει 

απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από 

τους απόντες. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Σχολική Επιτροπή δεν έχει απαρτία, 

συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 

τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Το συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις του με 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων είναι ο ακέραιος αριθμός, που είναι αμέσως μεγαλύτερος από το ένα δεύτερο του 

αριθμού τους».  

Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 242 του ν. 3463/2006, «στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο 

του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα 

παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν ο 

οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ. Το 

ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 

πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της 

Κοινότητας». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 242 του ν. 3463/2006, «στον πρόεδρο και 

στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από τον δήμαρχο, τον 
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αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της Κοινότητας, 

επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το 

μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης 

για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό των μηνιαίων εξόδων παράστασης των 

δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 

λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου». 

Κατανομή Πιστώσεων    

Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 50 του ν. 1566/1985 και την παρ. 7 του αρ. 18 του ν. 

3320/200559, «οι ΟΤΑ. α’ βαθμού υποχρεούνται να αποδίδουν τις πιστώσεις της περίπτωσης β΄ 

της παρ. 6 του αρ. 113 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, στις σχολικές επιτροπές χωρικής 

αρμοδιότητάς τους, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα λάβουν γνώση της 

απόφασης κατανομής του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης».  

 

Ν. 3852/2010 

Συνεδρίαση (προστιθέμενες διατάξεις) 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 225 του ν. 3852/2010, «οι αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην 

Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ» 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 1 της Υ.Α 8440/2011, «κατά τις συνεδριάσεις των 

Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική 

μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 

ψήφου». 

Απαρτία 

Δεν έχει υπάρξει κάποια μεταβολή. 

Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου 

                                                             
59 ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/23-2-2005). 
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Σύμφωνα με το αρ. 21 του ν. 4024/201160, ορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής αμοιβής 

στους ιδιώτες-μέλη συλλογικών οργάνων (ΝΠΔΔ), όπου θα μπορούσε να περιλαμβάνονται 

και οι Σχολικές Επιτροπές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου61, απορρίπτεται η δυνατότητα των δήμων να καταβάλλουν έξοδα παράστασης 

στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.  

Κατανομή Πιστώσεων    

Σύμφωνα με το αρ. 2 της Υ.Α 8440/2011, «η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για 

την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 

λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό  μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών 

διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, 

βιβλιοθηκών κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των 

σχολικών μονάδων».  

Διαύγεια  

Σύμφωνα με τον ν. 3861/201062, οι αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών αναρτώνται 

υποχρεωτικά στον δικτυακό τόπο Διαύγεια, αλλιώς δεν είναι εκτελέσιμες. Η ανάρτηση των 

δαπανών δεν είναι υποχρεωτική, καθώς είναι ήδη εγκεκριμένες εκ του νόμου. Όμως, 

αναρτώνται αποφάσεις–πράξεις των Σχολικών Επιτροπών για δαπάνες που εκτελούνται 

κατόπιν υποβολής αιτήματος και αξιολόγησης των υποβληθέντων στην Σχολική Επιτροπή 

προσφορών.  

Σύνοψη μεταρρυθμίσεων 

 Υποχρεωτική υποβολή των αποφάσεων του Δ.Σ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής για 

έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. 

 Συμμετοχή διευθυντή σχολικής μονάδας στο Δ.Σ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, με 

δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν τη σχολική μονάδα 

του.  

 Μη καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτρπής.  

                                                             
60 ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ Α-226/27-10-2011). 
61 ΠΡΑΞΗ 136/2012 Τμήματος Ι. 
62 ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010). 
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 Ορισμός τρόπου κατανομής των κρατικών πιστώσεων από την Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή προς τις σχολικές μονάδες.  

 Ανάρτηση όλων των αποφάσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στον διαδικτυακό 

τόπο Διαύγεια, αλλιώς δεν είναι εκτελέσιμες.  

7.3.6 Οικονομική Διαχείριση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών  

Ν. 1566/1985 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 64447/199163, «καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία 

πραγματοποιήσεως, διακαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων των 

Σχολικών Επιτροπών ως εξής: Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Β.Δ 

17.5-15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α’) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και 

κοινοτήτων». Επίσης δεν θα συντάσσουν προϋπολογισμούς και απολογισμούς.  

Έσοδα 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 64447/1991, «ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι 

εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανεξάρτητα από το 

χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υποχρέωση. Τα έσοδα των Σχολικών 

Επιτροπών προέρχονται: α) από τις επιχορηγήσεις των δήμων και κοινοτήτων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του αρ. 113 του ν. 1892/1990, β) από προσόδους της σχολικής περιουσίας, 

γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές64, 

κληρονομιές και κληροδοσίες, ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, στ) Έσοδα από σχολικά 

κυλικεία».  

Έξοδα 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 64447/1991, «ετήσια έξοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι 

πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από 

το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υποχρέωση. Οποιαδήποτε πληρωμή 

                                                             
63 Κ.Υ.Α 64447/1991 (ΦΕΚ 136Β 8-3-1991). 
64 Οι δωρεές, ως νομίμως προβλεπόμενο έσοδο των Σχολικών Επιτροπών, χρειάζονται πράξη 

αποδοχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η δωρεά παρέχεται σε είδος και υπέρ συγκεκριμένης 
σχολικής μονάδας, τότε ο Διευθυντής εισηγείται στην Σχολική Επιτροπή την αποδοχή της, 

υποβάλλοντας μαζί κάθε σχετικό έγγραφο για την αξιολόγηση της. Αν η δωρεά σε είδος παρέχεται 

γενικά στη Σχολική Επιτροπή, τότε το Δ.Σ εκτιμά και αποφασίζει για τη δυνατότητα κατανομής των 
ειδών ή σε ποια σχολική μονάδα θα παραχωρηθεί το δωριζόμενο είδος. Τα παραλαμβανόμενα είδη 

καταχωρούνται στο βιβλίο υλικού των σχολείων. Γενικά ως βάση αξιολόγησης λαμβάνεται υπ’ όψιν 

ότι δεν συνιστάται αποδοχή δωρεάς που προκαλεί μεγαλύτερη μελλοντική δαπάνη από την 

εκτιμώμενη αξία της δωρεάς. 
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δαπάνης ενεργείται από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και για την πραγματοποίησή της 

απαιτείται να υπάρχει αντίστοιχο δικαιολογητικό, όπως τιμολογία ή αποδείξεις για μικροποσά ή 

άλλα κατά νόμο δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά δαπανών πρέπει να περιέχουν πλήρη 

στοιχεία προσδιορισμού του εισπράττοντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα), την 

αιτιολογία πληρωμής, το καταβαλλόμενο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως, την χρονολογία 

της πληρωμής και την υπογραφή του εισπράττοντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως 

αποδείξεων από τους εισπράττοντες χρήματα, τις σχετικές αποδείξεις δαπανών εκδίδει ο 

πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής από μπλοκ διπλοτύπων αποδείξεων της Σχολικής Επιτροπής. 

Όλα τα δικαιολογητικά δαπανών καταχωρίζονται αμέσως κατά χρονολογική σειρά 

πραγματοποιήσεως τους στη δεξιά σελίδα του βιβλίου «Εσόδων Εξόδων». 

Εκτέλεση Έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 13172/199565, «α) την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης 

σχολικών κτιρίων έως και 2.934 ευρώ66, μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό ο διευθυντής 

του σχολείου ως εκπρόσωπος της Σ.Ε., με απόφασή του, β) την εκτέλεση έργων άνω του ποσού 

των 2.934 ευρώ και μέχρι 5.869 ευρώ67, μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό η Σ.Ε., με 

απόφασή της, γ) έργα προϋπολογισμού δαπάνης άνω των 5.869 ευρώ εκτελούνται από τους 

Ο.Τ.Α., με τις εκάστοτε ισχύουσες για αυτούς διατάξεις περί έργων». 

Κυλικείο 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 64321/Δ4/200868, «η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των 

δημόσιων σχολείων και η συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της λειτουργίας τους γίνεται από τη 

Σχολική Επιτροπή μόνον κατόπιν διαγωνισμού και η σύμβαση έχει εξαετή διάρκεια. Η 

Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτείται με πράξη του προέδρου της Σχολικής 

Επιτροπής και αποτελείται από το διευθυντή του σχολείου, από εκπρόσωπο του Δήμου ή της 

Κοινότητας στη Σχολική Επιτροπή και τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων ή τον εκπρόσωπο των 

γονέων στη Σχολική Επιτροπή, αν δεν υπάρχει σύλλογος. 

Σύμφωνα με το αρ. 25 της Κ.Υ.Α 64321/Δ4/2008, «τα έσοδα  από την ανάθεση της 

εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου αποτελούν έσοδα της Σχολικής Επιτροπής, κρίνεται δε 

σκόπιμο να κατατίθενται στον προηγούμενο υπο-λογαριασμό της σχολικής μονάδας. Διατίθενται 

                                                             
65 Κ.Υ.Α 13172/1995 (ΦΕΚ217/1995 τεύχος Β'). 
66 Μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
67 Μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
68 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/2008 (ΦΕΚ 1003/Β).  
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για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του συγκεκριμένου σχολείου από το οποίο 

προέρχονται». 

Καθαριότητα σχολείων 

Οι καθαρίστριες σχολείων που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές είναι εκείνες με τις οποίες 

συνάπτεται Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για 10 μήνες. Οι καθαρίστριες αορίστου χρόνου 

(ΙΔΑΧ) δεν αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές. 

Σχολικοί Τροχονόμοι 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 45 του ν. 2696/199969, «για την οδική ασφάλεια των πεζών 

μαθητών κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τα σχολεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται 

σχολικοί τροχονόμοι. Οι σχολικοί τροχονόμοι ορίζονται από τον διευθυντή του σχολείου, 

μπορεί να προέρχονται είτε από το προσωπικό του σχολείου είτε να προτείνονται από τον οικείο 

σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και εξοπλίζονται με μέριμνα του οικείου σχολείου». 

Με την Κ.Υ.Α 47455/200770, «από την έναρξη του σχολικού έτους 2007-2008, 

καταβάλλεται στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους που προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές 

μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται  για την προστασία 

λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών του μαθητικού πληθυσμού τους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο 

προσωπικό του σχολείου ή του οικείου ΟΤΑ, αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ μηνιαίως από τις 

Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής τους». 

 

Ν. 3852/2010 

Έσοδα  

Σύμφωνα με το αρ. 4 της Υ.Α 8440/2011, «τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών 

προέρχονται: α) από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 113 του ν. 

1892/1990 (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι71 και Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων72), β) από 

                                                             
69 ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). 
70 Κ.Υ.Α 47455/2007 (ΦΕΚ 1734/2007).  
71 Οι Κ.Α.Π είναι κονδύλια με τα οποία η κεντρική κυβέρνηση (Υπουργείο Εσωτερικών) ενισχύει τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία τους.  
72 Οι δήμοι μπορούν να επιβάλλουν με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, φόρο ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων σε στεγασμένους ή μη χώρους οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής 

χρήσεως στη περιφέρειά τους. Ο φόρος αυτός εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και η 
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προσόδους της σχολικής περιουσίας, γ) από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, δ) από κάθε 

είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, ε) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή»73. 

Επιχορηγήσεις 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την πράξη 343/2010 είχε κρίνει ότι, πέραν των πιστώσεων από 

τους ΚΑΠ και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ), οι δήμοι δεν μπορούσαν να 

μεταβιβάζουν άλλες πιστώσεις στις Σχολικές Επιτροπές. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

αρ. 38 του ν. 4257/2014, οι έκτακτες επιχορηγήσεις επανήλθαν. 

Δωρεές (προστιθέμενες διατάξεις) 

Για χρηματική δωρεά για συγκεκριμένη σχολική μονάδα, αξιολογείται ο λόγος της δωρεάς 

και αν αναφέρεται από τον δωρητή προϋπόθεση κάλυψης συγκεκριμένης ανάγκης του 

σχολείου. Αν τα δωριζόμενα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη προσδιοριζόμενης 

δαπάνης τότε η Σχολική Επιτροπή, αν αποδεχθεί τη δωρεά, πρέπει να μεριμνήσει για την 

απόδοση λογιαριασμού που να τεκμηριώνει την πληρωμή των χρημάτων υπέρ του 

προσδιορισθέντος σκοπού. Επί χρηματικών δωρεών υπέρ της Σχολικής Επιτροπής γενικώς, 

εφαρμόζεται κατανομή των χρημάτων ανά σχολείο, όπως η κατανομή λειτουργικών δαπανών.  

Έξοδα (προστιθέμενες διατάξεις) 

Σύμφωνα με το αρ. 8 της Υ.Α 8440/2011, «με απόφαση  της Σχολικής Επιτροπής 

προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση 

λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό 

λογαριασμό στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης 

σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί 

να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό. Για την αντιμετώπιση αμέσων 

δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ. Στην 

περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 1.000 

                                                                                                                                                                                              
επιβολή του είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Οι δήμοι έχουν δηλαδή, τη διακριτική ευχέρεια να 

επιβάλουν ή όχι το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή εφόσον τον έχουν επιβάλει, να ανακαλέσουν 

οποτεδήποτε τη σχετική απόφαση. Τα έσοδα από τον Φ.Η.Χ μπορούν να διατίθενται για την κάλυψη 
οποιασδήποτε δαπάνης και περιλαμβάνονται στα τακτικά έσοδα των δήμων. Ο Φ.Η.Χ (ν. 1080/80) 

όπως διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, περαιτέρω μέχρι 25% προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά 
για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων (άρθρου 113 παρ. 

6 Ν. 1892/90). 
73 Με την Υ.Α 1940/2018 (ΦΕΚ 310/Β/2-2-2018), ως έσοδο προστίθεται και τα έσοδα της 

εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων. 
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ευρώ. Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της Σχολικής Επιτροπής ενεργείται από τον πρόεδρο 

αυτών ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Για οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης που ενεργείται από 

τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον διευθυντή του 

σχολείου απαιτείται να υπάρχει αντίστοιχο δικαιολογητικό, όπως τιμολόγια ή άλλα παραστατικά 

του ΚΒΣ. Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων φυλάσσονται από την Σχολική 

Επιτροπή στην έδρα της, σε χώρο που έχει ορίσει ο δήμος. Τα εν λόγω δικαιολογητικά 

περιλαμβάνονται στον ετήσιο απολογισμό ο οποίος υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο». 

Απολογισμός 

Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους 

στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «Εσόδων – Εξόδων», καθώς και συνοπτικό 

ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά 

δικαιολογητικά. Ο ετήσιος πίνακας απολογισμού πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, με 

αναγραφή του τυχόν ταμειακού υπολοίπου στο μέρος των εξόδων. Ο απολογιστικός πίνακας 

υπογράφεται από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. 

Καθαριότητα σχολείων  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 50 του ν. 4186/201374, «για το κόστος της απασχόλησης με 

συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2015-2016 και 

εφεξής, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών θα εγγράφεται ειδική πίστωση, η 

οποία προέρχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), και η οποία θα 

κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους, ύστερα από 

αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 

από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης του επί συμβάσει προσωπικού για τον 

καθαρισμό των σχολικών μονάδων». 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 50175/202075, ο τρόπος πρόσληψης των προσωπικού 

καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους Δήμους, με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, άλλαξε. Πλέον, διενεργείται διαγωνισμός, όπου οι 

υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους, από τη βαθμολόγηση ορισμένων 

κριτηρίων.  

 

                                                             
74 ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17-9-2013). 
75 Κ.Υ.Α 50175/2020 (Φ.Ε.Κ 3324/Β/7-8-2020). 



89 
 

Σύνοψη μεταρρυθμίσεων 

 Αλλαγή στην τρόπο διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής.  

 Σύνταξη ετήσιου απολογισμού από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή.  

 Αλλαγή στον τρόπο πρόσληψης των καθαριστριών Ι.Δ.Ο.Χ  
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Β΄ Μέρος – Η Έρευνα 
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Κεφάλαιο 8ο – Η προβληματική της έρευνας 

8.1 Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος 

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη κάθε οργανωµένης 

κοινωνίας και έχει ως σκοπό τη δηµιουργία έντιµων και κοινωνικών ανθρώπων µέσα από τη 

µορφωτική τους πρόοδο. Επιπλέον, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της 

οικονομικής ανάπτυξης, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση του βιοτικού και 

πολιτιστικού επιπέδου, της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των μέσων 

παραγωγής. Η εκπαίδευση υπάρχει και λειτουργεί σε ένα πλαίσιο που διαρκώς µεταβάλλεται 

και επηρεάζεται από τις πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές αλλαγές και άλλες συγκυρίες. Τα 

δε τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης, η δομή και λειτουργία της 

επηρεάζεται σοβαρά τόσο από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις εξωτερικού 

δανεισμού (μνημόνια), όσο κι από τις υποδείξεις των διεθνών οργανισμών που εξετάζουν την 

εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά συστήματα υπό το πρίσμα ενός πυλώνα της οικονομίας. 

Έτσι,  κατά την άποψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 

η Ελλάδα, με δεδομένη την ανάγκη για τη μέγιστη αξιοποίηση των παραγωγικών της πόρων, 

θεωρείται ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος για να 

μπορέσει να βελτιώσει την οικονομική της θέση (OECD, 2011).  

Η εκπαίδευση παρέχεται µέσα σε τυπικές οργανώσεις, τις σχολικές μονάδες, που 

αποτελούν το βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος, και οι οποίες -ως οργανωμένοι 

φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας- θα πρέπει να προσφέρουν ποιοτικά αναβαθμισμένες 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες και ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους. Ο όρος «αποτελεσματική» 

σχολική μονάδα είναι πολυδιάστατος, καθώς συνδέεται με πολλούς διαφορετικούς 

συντελεστές. Η σημαντικότερη, ίσως, παράμετρος για την αποτελεσματική λειτουργία των 

σχολικών μονάδων είναι η εισροή των αναγκαίων οικονομικών πόρων αλλά και η 

ορθολογιστική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών τους (Argyropoulou, 2009). Με τον 

όρο «ορθολογιστική διαχείριση» εννοούμε την έγκαιρη κάλυψη όλων των υλικοτεχνικών 

αναγκών του σχολείου με το λιγότερο δυνατό κόστος (Σαΐτη, 2000). Συνεπώς οι σχολικές 

μονάδες πρέπει εκτός από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού, τα κατάλληλα 

προγράµµατα σπουδών, την υλικοτεχνική υποδοµή, να έχουν και την κατάλληλη διοικητική 

υποστήριξη και επαρκή χρηµατοδότηση. 

Η κατανομή των κονδυλίων που προορίζονται για την εκπαίδευση σε μία χώρα διαφέρει 

από σύστημα σε σύστημα. Τα κονδύλια αυτά δεν έχουν κοινή πορεία κατανομής, διότι δεν 
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αφορούν τους ιδίους αποδέκτες. Στα συγκεντρωτικά συστήματα, όπως αυτό της Ελλάδας, η 

χρηματοδότηση προέρχεται κατ’ ευθείαν από την κεντρική υπηρεσία και τον κρατικό 

προϋπολογισμό ή τις αποκεντρωμένες εκπαιδευτικές διοικητικές υπηρεσίες. Από την 

κεντρική υπηρεσία, εν τω προκειμένω το Υπουργείο Παιδείας (μέσω του Υπουργείου 

Οικονομικών), προέρχονται οι δαπάνες που αφορούν τους μισθούς των εκπαιδευτικών, ενώ 

υπάρχουν άλλες δαπάνες, π.χ οι λειτουργικές, που φτάνουν στον τελικό αποδέκτη, τη σχολική 

μονάδα, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης (Αργυροπούλου, 2015). Η χρήση των πόρων που 

διατίθενται είναι ρητά προδιαγεγραμμένη, ο έλεγχος είναι πολύ αυστηρός και απαιτείται η 

καταγραφή και η πραγματοποίηση μόνο συγκεκριμένου είδους δαπανών, των λεγόμενων 

«επιλέξιμων δαπανών». 

Στην παρούσα ερευνητική πρόταση η συζήτηση και το πεδίο διερεύνησης αφορά μια 

συγκεκριμένη «περιοχή» εκπαιδευτικής ευθύνης, αυτήν της σχολικής μονάδας, κι ένα 

συγκεκριμένο είδος κονδυλίων και διαχείρισης, αυτό των λειτουργικών εξόδων της σχολικής 

μονάδας. 

Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τα συγκεκριμένα κρατικά κονδύλια, 

επιμερίζονται στους δήμους της χώρας, οι οποίοι με τη σειρά τους, αφού τα αποδώσουν στις 

Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, τα διαθέτουν στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια 

Σχολική Επιτροπή. Εκείνες, τέλος, έχουν ως έργο την κατονομή των κονδυλίων στις σχολικές 

μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, όπως φαίνεται 

σχηματικά στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.  

 

Σχήμα 3. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από το παραπάνω σχεδιάγραμμα, ο θεσµός της Σχολικής 

Επιτροπής αποτελεί επί της ουσίας το κύριο συλλογικό όργανο λαϊκής συµµετοχής στη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η κάθε Σχολική Επιτροπή συστήθηκε για να λειτουργεί 

ως όργανο κοινωνικού ελέγχου και δημοκρατικού προγραμματισμού και αποτελεί το 

«συνδετικό κρίκο» μεταξύ σχολικής μονάδας-εκπαιδευτικών, φορέων της τοπικής κοινωνίας 

και γονέων. 

Κρατικά 
κονδύλια Δήμοι

Δημοτικές

Επιτροπές

Παιδείας

Α/βάθμια 

Σχολική 

Επιτροπή

Σχολικές μονάδες

Πρωτοβάθμιας

Β/βάθμια 

Σχολική 

Επιτροπή

Σχολικές μονάδες

Δευτεροβάθμιας
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Ιστορικά, ο θεσµός της Σχολικής Επιτροπής συναντάται για πρώτη φορά το 1834, αν και 

το σύστηµα αυτοδιοίκησης των σχολείων ήταν γνωστό στον ελληνικό λαό πριν την εθνική 

ανεξαρτησία. Το 1931 μετονομάστηκαν σε Σχολικές Εφορείες, ενώ μισό αιώνα περίπου μετά, 

το 1985, επανήλθε η πρότερη και έως σήμερα εν ισχύι ονομασία τους.  

Ο νόμος 1566/85 δημιούργησε μια διαφορετική πραγματικότητα στα ελληνικά δεδομένα, 

διότι επεδίωξε να συνδυάσει και να αντιστοιχίσει τη διοικητική διαίρεση της χώρας -και 

ειδικότερα την τοπική  αυτοδιοίκηση- και τις δομές βάσης της οργανωτικής διάρθρωσης της 

εκπαίδευσης, δηλαδή τις σχολικές μονάδες: «έχει έντονα αποσυγκεντρωτικές και 

αποκεντρωτικές τάσεις … ιδιαίτερα τεράστιας σημασίας είναι η αποκέντρωση πόρων και 

αρμοδιοτήτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση που γινεται στην οργάνωση-διοίκηση της 

σχολικής περιουσίας» (Ν. 1566/85 Εισηγητική Έκθεση, σελ. 14-16 σποράδην). Στο πλαίσιο 

αυτό, η σχολική περιουσία μεταβιβάστηκε στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) και η διαχείρισή της έγινε μέσω των Σχολικών Επιτροπών. Με άλλα λόγια, η 

αλλαγή αυτή ενείχε τάσεις αποσυγκέντρωσης ορισμένων αρμοδιοτήτων και ταυτόχρονη 

ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της δημοκρατικής διοίκησης. Ιδιαίτερα 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι η εκπαιδευτική κοινότητα διαδραμάτιζε ουσιαστικό ρόλο 

στην λήψη των αποφάσεων, καθώς η παρουσία της σχολικής μονάδας στην Επιτροπή με 

εκπρόσωπο τον διευθυντή είχε καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Ανάλογα δε με τον 

αριθμό των εξυπηρετουμένων μαθητών, κάθε σχολική μονάδα ή ομάδα 2 ή 3 σχολικών 

μονάδων διέθετε δική της Σχολική Επιτροπή, είχε δικό της ταμείο κι ήταν υπεύθυνη για τη 

διαχείριση των λειτουργικών της κονδυλίων, γεγονός που της παρείχε σχετική αυτονομία 

οικονομικών ενεργειών και λογιστικών πράξεων (Αργυροπούλου,2010).   

Είκοσι πέντε χρόνια μετά, με την θέσπιση κι εφαρμογή του νόμου 3852/201076, η Σχολική 

Επιτροπή άλλαξε μορφή. Οι Σχολικές Επιτροπές κάθε Δήμου συγχωνεύτηκαν σε δύο νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και ένα για τις 

σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αυτές στόχευαν αφενός 

στην διοικητική, οικονομική, πολιτική και ηθική επαναθεμελίωση της Τοπικής 

                                                             
76Η νέα αρχιτεκτονική για την τοπική αυτοδιοίκηση-πρόγραμμα «Καλλικράτης» στοχεύει, στην 

εξοικονόμηση πόρων με τον δραστικό περιορισμό των Ο.Τ.Α και των Νομικών τους Προσώπων, στην 
μείωση των λειτουργικών τους δαπανών και της σπατάλης μέσα από την δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, στην αντιμετώπιση προβλημάτων επικάλυψης 

αρμοδιοτήτων και αντιφατικών – αντικρουόμενων αποφάσεων, στην αναπτυξιακή προοπτική - μέσα 
από την λειτουργική αυτονομία των νέων Ο.Τ.Α - αξιοποιώντας τα τοπικά και περιφερειακά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην αξιοποίηση του 

αυτοδιοικητικού δυναμικού για την αποτελεσματική διευθέτηση των τοπικών υποθέσεων και την 

εξυπηρέτηση του πολίτη. 
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Αυτοδιοίκησης, αφετέρου δε στην ριζική αλλαγή του κεντρικού κράτους, αναδεικνύοντας τον 

επιτελικό, συντονιστικό και ελεγκτικό χαρακτήρα του (Εισηγητική Έκθεση του νόμου). 

Ωστόσο, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, ο συγκεκριμένος νόμος προτάθηκε ως ένα εργαλείο 

εξεύρεσης πόρων για την αποπληρωμή  των υποχρεώσεων που θα απέρρεαν από τη σύναψη 

της δανειακής σύμβασης του 2012 (EU, 2010a). Έτσι, σε αυτήν τη προσπάθεια 

αποκέντρωσης, η εκπαιδευτική κοινότητα έχασε την μοναδική ίσως δυνατότητα διατήρησης 

ενός βαθμού αυτονομίας της, καθώς η «εξουσία» αυτοδιαχείρισης των λειτουργικών 

κονδυλιών μεταφέρθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πέραν τούτου, στην πράξη, διατάχθηκε 

η άμεση απόδοση των ταμειακών αποθεμάτων των Σχολικών Επιτροπών του προηγουμένου 

νόμου στους κατά τόπους δήμους (Αργυροπούλου, 2012), με αποτέλεσμα οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις λειτουργικές δαπάνες.  

Η νέα μορφή της Σχολικής Επιτροπής εμφανίζει ένα καινούριο πεδίο προς διερεύνηση. 

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η πολύπλευρη και σφαιρική μελέτη της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής με την εξέταση όλων των θεσμικών ή μη απόψεων και των στοιχείων 

που την αφορούν, σε ολόκληρη τη χώρα (δεδομένου ότι ο νόμος «Καλλικράτης» 

δημιούργησε μια διαφορετική πραγματικότητα στην περιφέρεια) και η μελέτη της συμβολής 

της στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η έλλειψη που παρατηρείται 

στη βιβλιογραφία, σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, 

σύμφωνα με τα νέα δεδομένα στη διοικητική οργάνωση των Ο.Τ.Α. που επιφέρει ο νόμος 

«Καλλικράτης», προσφέρουν εύφορο έδαφος για την πραγματοποίηση ερευνών. 

8.2 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων, αντιλήψεων και στάσεων 

των προέδρων των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, των 

προέδρων των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των διευθυντών των σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατά πόσο αυτή μπορεί να 

συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

8.3 Αναγκαιότητα, σπουδαιότητα και πρωτοτυπία της έρευνας 

Το σχολείο, ως εκπαιδευτικός οργανισμός, έχοντας μια ιδιαίτερη δομή και λειτουργία, 

δημιουργεί την υποχρέωση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να διαχειρίζονται 

ορθολογιστικά τους υλικούς και τους ανθρώπινους πόρους, ώστε να επιτύχουν συνεχή 
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βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του (Χατζηπαναγιώτου, 2003). Υπό το πρίσμα της 

συστημικής θεώρησης, αν όλα τα στοιχεία του σχολείου λειτουργούν καλά, τότε όλος ο 

οργανισμός λειτουργεί καλά και είναι σε θέση να πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του. 

Το σχολείο είναι ένα ανοιχτό σύστημα επειδή υπάρχει και λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο 

περιβάλλον με το οποίο βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση (Σαΐτης, 2005). Η διοίκηση 

κατέχει κυρίαρχη θέση στην οργάνωση ενός συστήματος καθώς ελέγχει τη λειτουργία του και 

προσπαθεί να διατηρήσει τις δομές του σε ισορροπία.  

Η συζήτηση για το σύστηµα διοίκησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα εντάσσεται στο 

ευρύτερο πλαίσιο του προβληµατισµού, που αναπτύχθηκε σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες 

σχετικά µε τα συστήµατα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Ο προβληµατισµός 

αυτός οδήγησε στην ανάπτυξη αποκεντρωτικών και αποσυγκεντρωτικών τάσεων, µε 

αναβάθµιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 

των σχολικών µονάδων. Xαρακτηριστικό είναι, ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες για την οργάνωση και λειτουργία της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ οι διευθυντές διαθέτουν αρµοδιότητες 

και εξουσίες που τους ανάγουν σε ηγετικούς παράγοντες της εκπαίδευσης. Ο 

προβληµατισµός αυτός έχει αναδείξει την ανάγκη για µια σειρά από αλλαγές και 

προσαρµογές στη δοµή, τη διάρθρωση, τη στελέχωση και τη λειτουργία του ελληνικού 

διοικητικού συστήµατος σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση 

αυτή, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν στη χώρα µεταρρυθµιστικές και 

εκσυγχρονιστικές προσπάθειες. Η θέσπιση της Σχολικής Επιτροπής το 1985 µε το νόµο 1566 

σε συνδυασµό µε τη µεταβίβαση της σχολικής περιουσίας στους Ο.Τ.Α., ήταν µια 

προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας της αποκέντρωσης και του εκδηµοκρατισµού της 

σχολικής διοίκησης.  

Στη σημερινή εποχή, σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει ακραία οικονομικά 

προβλήματα, είναι σημαντικό να υπάρξει ορθολογισμός στη διαχείριση των διατιθέμενων, για 

τη λειτουργία της εκπαίδευσης, πόρων καθώς, όπως έχει παρατηρηθεί, ότι τα πλέον 

αποτελεσματικά σχολεία είναι εκείνα που έκαναν ορθολογική διαχείριση των χρηματικών 

πόρων και όχι κατ’ ανάγκη εκείνα που διαθέτουν περισσότερους πόρους (Καρατζιά-

Σταυλιώτη, 1999). Η Σχολική Επιτροπή ως όργανο διαχείρισης των πιστώσεων θα πρέπει να 

εφαρμόσει κριτήρια για τη σωστή διάθεση των χρημάτων στις εκπαιδευτικές μονάδες, 

ξεπερνώντας τις πολύπλοκες και περιττές γραφειοκρατικές ενέργειες στη ροή των 

διοικητικών διαδικασιών (Σαΐτη, 2000). 
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Η νέα μορφή της Σχολικής Επιτροπής εμφανίζει ένα νέο πεδίο προς διερεύνηση. Η 

έλλειψη σαφών, αντικειμενικών και συγκροτημένων δεδομένων και αποτελεσμάτων καθώς  

και τεκμηριωμένης εξαγωγής συμπερασμάτων,  που παρατηρείται στη βιβλιογραφία, σχετικά 

με τη λειτουργία του θεσμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, καθιστά το θέμα πρωτότυπο, 

αφού ο χρόνος εφαρμογής του νόμου είναι σχετικά σύντομος και δεν έχουν προηγηθεί άλλες 

έρευνες. Επιπροσθέτως, για την εξασφάλιση του κριτηρίου της πρωτοτυπίας της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2016 ενδελεχής διερεύνηση 

της βάσης διδακτορικών διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η οποία δεν απέδωσε 

αποτελέσματα. 

Όπως είναι προφανές από τα ανωτέρω, δεν υφίσταται μέχρι στιγμής αντικειμενική, εις 

βάθος και σε πανελλαδική έκταση αποτύπωση των αξιολογικών απόψεων και των δυο 

συμβαλλομένων μερών, δηλαδή των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης δια των διευθυντών τους και των προέδρων κι εκπρόσωπων των Σχολικών 

Επιτροπών, μετά την πλήρη εφαρμογή του Ν. 3858/2010 με την επωνυμία «Καλλικράτης». 

Επομένως, είναι αναγκαία μια τέτοια έρευνα η οποία α. θα αποτυπώσει τα απαραίτητα 

στοιχεία για την αξιολόγηση της πραγματικότητας που διαμορφώθηκε μετά το 2010 και β. θα 

οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός αλγορίθμου κατανομής των λειτουργικών κονδυλίων, ο 

οποίος θα περιλαμβάνει τις πραγματικές και αντικειμενικές συνιστώσες της κάθε σχολικής 

μονάδας και θα είναι κοινός για όλες τις σχολικές μονάδες. Προσδοκάται δε, ότι η 

προτεινόμενη έρευνα θα αποδώσει στοιχεία ικανά να χρησιμεύσουν στην κεντρική διοίκηση 

για την υποβοήθηση της αναδιαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών, με απώτερο σκοπό μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία προς όφελος όλων των 

σχολικών μονάδων. 

 8.4 Στόχοι της έρευνας 

Η έλλειψη των ερευνητικών στοιχείων, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, υπαγορεύει 

και τη διατύπωση των κυρίων στόχων ως εξής: 

Α. Διερεύνηση των απόψεων α) αφενός μεν των συντελεστών των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας σε επίπεδο δήμων β) αφετέρου των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του καλλικρατικού νόμου, την τυχόν βλάβη 

και τις τυχόν προβληματικές περιοχές ευθύνης ή/και δυσλειτουργίες που δημιούργησε τόσο 

στους δήμους, όσο και στις σχολικές μονάδες και των δυο βαθμίδων, γ)  σύγκριση των 
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εκπεφρασμένων απόψεων των συντελεστών των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με εκείνες 

των συντελεστών των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και στη συνέχεια με εκείνες των 

Διευθυντών των σχολικών μονάδων.  

Β. Διερεύνηση του μετασχηματισμού της ουσίας και της ύπαρξης των συλλογικών οργάνων 

στο εκπαιδευτικό σύστημα και αντιπαραβολή των δυο νόμων (ν. 1566/85 και ν. 3858/2010) 

ως προς τη συμβολή των προβλεπομένων συλλογικών οργάνων προς όφελος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σχολική μονάδα. Η διερεύνηση προήλθε μέσα από την μελέτη 

του κανονιστικού/θεσμικού πλαισίου και την ανάλυση των απόψεων των υποκειμένων που 

κλήθηκαν να εφαρμόσουν στην πράξη το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο.    

Γ. Διερεύνηση της αποκεντρωτικής ή συγκεντρωτικής τάσης που δημιουργείται από τους δυο 

ανωτέρω νόμους, οι οποίοι ψηφίστηκαν με διάθεση αποκέντρωσης λειτουργιών. Ειδικότερα, 

διερευνάται ποια φορά λαμβάνει η διαδικασία αποκέντρωσης ή συγκέντρωσης με διττό 

τρόπο: από τη σχολική μονάδα προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση κι από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση προς τη σχολική μονάδα. Ανάλογα με την κατεύθυνση/φορά της διαδικασίας 

διερευνάται αν πρόκειται για αποκέντρωση ή συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και ευθύνης μέσω 

των θεσμοθετημένων διαδικασιών. Η διερεύνηση της αποκεντρωτικής ή συγκεντρωτικής 

τάσης απαντά στο ερώτημα κατά πόσον η έννοια της θρυλούμενης αποκέντρωσης γίνεται 

κατανοητή στα διοικητικά όργανα-άτομα (που, κατά τον Σπηλιωτόπουλο (2008), 

επανδρώνουν τις διοικητικές θέσεις και καλούνται να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν 

πολιτικές) και κατά πόσον οι παραγόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και θεσμικές διαδικασίες 

απαντούν στις απαιτήσεις αποκέντρωσης των διαφόρων δομών του ευρύτερου διοικητικού 

και ειδικότερου εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αυτές υπαγορεύονται από τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της χώρας.  

Ως Επιμέρους Στόχοι της έρευνας ορίζονται:      

α. Μελέτη των δεικτών του ΟΟΣΑ (https://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014) 

και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού 

(www.iiep.unesco.org/economics-education/financial-management-education  και 

www.iiep.unesco.org/economics-education/formula-funding-schools) και καταγραφή των 

παραμετρικών στοιχείων που μπορούν να λειτουργήσουν ως μαθηματικοί συντελεστές (π.χ 

αριθμός μαθητών, είδος κι υλικοτεχνικές ανάγκες της παρεχομένης μορφής εκπαίδευσης, 

γεωγραφικό προφίλ της σχολικής περιφέρειας, κλπ) και να οδηγήσουν στην κατασκευή του 

αλγορίθμου κατανομής των λειτουργικών κονδυλίων. 

https://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014
http://www.iiep.unesco.org/economics-education/financial-management-education
http://www.iiep.unesco.org/economics-education/formula-funding-schools
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β. Διερεύνηση των πυλώνων αποτελεσματικής συνεργασίας σχολικής μονάδας και δήμου στο 

πλαίσιο της συστημικότητας. Η διερεύνηση θα προέλθει μέσα από την μελέτη του 

κανονιστικού/θεσμικού πλαισίου και την ανάλυση των απόψεων των υποκειμένων που 

κλήθηκαν να εφαρμόσουν στην πράξη το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο.    

γ. Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των προέδρων των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών, σε επίπεδο δήμου, για θέματα ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών και κατανομής 

και διαχείρισης κονδυλίων. 

8.5 Ερευνητικοί άξονες και ερευνητικά ερωτήματα 

Για να μελετηθεί εις βάθος η νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και κατά πόσο 

αυτή μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας είναι 

αναγκαίο να οριστούν οι κεντρικοί και οι επιμέρους ερευνητικοί άξονες του συγκεκριμένου 

θέματος, βάσει των οποίων θα προκύψουν και τα ερευνητικά ερωτήματα.  

Οι 3 κεντρικοί άξονες καθώς και οι επιμέρους άξονες που προκύπτουν από αυτούς, 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα Ε1.  

Πίνακας Ε1. Ερευνητικοί άξονες   

Κεντρικοί άξονες Επιμέρους άξονες 

 

 

 

1. Η μορφή της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτοπής 

1.1 Αντιλήψεις σχετικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας 

      Σχολικής Επιτροπής 

1.2 Το όργανο  

1.3 Λειτουργία του οργάνου 

1.4 Υποστήριξη από άτομα ή υπηρεσίες 

1.5 Ρόλος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

1.6 Προτεινόμενες αλλαγές  

 

2. Οικονομική διαχείριση 

της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής 

 

2.1  Έσοδα 

2.2  Έξοδα 

2.3  Κατανομή κονδυλίων 

2.4 Απολογισμός – Οικονομικός έλεγχος – Διαφάνεια 

 

3. Δυσλειτουργίες Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής 

 

 

3.1 Δυσλειτουργίες 

 

Από τους παραπάνω κεντρικούς και επιμέρους ερευνητικούς άξονες προκύπτουν και τα 

ερευνητικά ερωτήματα που αποσχολούν την παρούσα έρευνα, τα οποία παρουσιάζονται στον 

Πίνακα Ε2.  
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Πίνακας Ε2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Ερευνητικοί άξονες Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 

 

 

 

1. Η μορφή της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτοπής 

 Κατά την άποψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Σ.Ε, 

Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιο αποτύπωμα έχει αφήσει ο 

Καλλικράτης στην Ενιαία Σ.Ε; 

 Πώς έχει διαμορφωθεί η μορφή και η λειτουργία του νέου 

οργάνου; 

 Πώς έχει διαμορφωθεί ο ρόλος του προέδρου της Ενιαίας 

Σ.Ε; 

 Ποιος είναι ο ρόλος της Ενιαίας Σ.Ε στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; 

 Κατά την άποψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Σ.Ε, 

Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιες είναι οι δυσλειτουργίες που 

παρατηρούνται σχετικά με τη μορφή του νέου οργάνου; 

 

 

 

2. Οικονομική διαχείριση 

της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής 

 Από ποιες πηγές προέρχονται τα έσοδα της Ενιαίας Σ.Ε και 

με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η διαχείρισή τους; 

 Ποια είναι τα έξοδα που έχει να διαχειριστεί η Ενιαία Σ.Ε 

και με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η διαχείρισή τους; 

 Με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η κατανομή των 

κονδυλίων στις σχολικές μονάδες; 

 Με ποιον τρόπο ελέγχονται οι αποφάσεις και η οικονομική 

διαχείριση της Ενιαίας Σ.Ε;  

 

3. Δυσλειτουργίες Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής 

 Κατά την άποψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Σ.Ε, 

Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιες είναι οι δυσλειτουργίες που 

παρατηρούνται σχετικά με τη λειτουργία του νέου 

οργάνου; 

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα, στο Παράρτημα της εργασίας παρατίθενται τα 

επμέρους ερευνητικά ερωτήματα, καθώς και όλες οι ερωτήσεις που αποτέλεσαν μέρος των 

ερωτηματολογίων και των 3 ομάδων πληθυσμού της έρευνας, δηλ. των προέδρων Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών (ερωτηματολόγιο συνέντευξης), των προέδρων Δημοτικών Επιτροπών 

Παιδείας (ερωτηματολόγιο συνέντευξης) και των διευθυντών σχολικών μονάδων (απλό 

ερωτηματολόγιο). Στο τέλος κάθε ερώτησης, μέσα σε παρένθεση αναφέρεται σε ποια ομάδα 

πληθυσμού απευθύνεται η κάθε ερώτηση.  

πρόεδροι Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών            (Σ.Ε) 

πρόεδροι Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας       (Δ.Ε.Π)  

διευθυντές σχολικών μονάδων                          (Δ) 
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8.6 Αξιοπιστία – εγκυρότητα της έρευνας 

Για να μπορέσει να αναλυθεί και να εξεταστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των 

μετρήσεων μιας έρευνας θα πρέπει να ελεχθούν η σταθερότητα, ο εναρμονισμός μεταξύ 

διαφορετικών βαθμολογητών και οι εσωτερικές τιμές αξιοπιστίας (internal reliability values) 

των ερωτημάτων, τα οποία επιτυγχάνονται με την χρησιμοποίηση του συντελεστή 

Cronbach’s Alpha (α) (Cohen, Manion and Morrison, 2007). Θεωρητικά, ο συγκεκριμένος 

δείκτης μπορεί να πάρει τιμές από το μείον άπειρο μέχρι το 1, οι ενδεικτικές τιμές αξιοπιστίας 

όμως, κυμαίνονται από το 0,6 μέχρι το 0.95, όπου ανάμεσα σε αυτές τις τιμές εντοπίζεται 

πολύ μεγάλη αξιοπιστία. (Bryman, 2017).   

Στη συγκεκριμένη έρευνα, από την εκτίμηση του δείκτη Cronbach συμπεραίνεται ότι και 

για τους 10 υποάξονες των ερωτηματολογίων και των 3 ομάδων πληθυσμού οι τιμές του 

δείκτη είναι αρκετά υψηλές, πολύ κοντά στην αποδεκτή τιμή του 0,7 (Nunnally, 1978), 

καθιστώντας τα εργαλεία αρκετά αξιόπιστα, αφού α > 0,7. Στους παρακάτω πίνακες 

περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα σχετικά με τον δείκτη Cronbach και για τα 3 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν.  

Πίνακας Ε3. Δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha (α) του ερωτηματολογίου των προέδρων 

Σ.Ε 

 

Υποάξονες ερωτηματολογίου 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

N of 

Items 

1.1 Αντιλήψεις για τη νέα μορφή της Σχολικής Επιτροπής 0,815 2 

1.2 Το όργανο 0,655 24 

1.3 Λειτουργία του οργάνου 0,719 8 

2.1 Έσοδα 0,722 4 

2.2 Έξοδα 0,691 15 

2.3 Κατανομή κονδυλίων 0,711 10 

2.4 Απολογισμός – Έλεγχος 0,834 6 

 

Πίνακας Ε4. Δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha (α) του ερωτηματολογίου των προέδρων 

Δ.Ε.Π 

 

Υποάξονες ερωτηματολογίου 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

N of 

Items 

1.1 Αντιλήψεις για τη νέα μορφή της Σχολικής Επιτροπής 0,914 2 

2.1 Έσοδα 0,821 3 

2.4 Απολογισμός – Έλεγχος 0,716 4 
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Πίνακας Ε5. Δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha (α) του ερωτηματολογίου των 

διευθυντών σχολικών μονάδων  

 

Υποάξονες ερωτηματολογίου 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

N of 

Items 

1.1 Αντιλήψεις για τη νέα μορφή της Σχολικής Επιτροπής 0,677 2 

1.2 Το όργανο 0,725 9 

1.3 Λειτουργία του οργάνου 0,876 7 

2.1 Έσοδα 0,701 2 

2.2 Έξοδα 0,914 8 

2.3 Κατανομή κονδυλίων 0,756 3 

2.4 Απολογισμός – Έλεγχος 0,711 2 

 

Για να εξεταστεί η εγκυρότητα της έρευνας, σύμφωνα με τον Βάμβουκα (2010), πρέπει να 

εξεταστούν τα εξής κριτήρια:  

 Η αντικειμενικότητα  

 Η μεθοδικότητα/συστηματικότητα 

 Η επαναληπτικότητα 

 Η εμπειρικότητα  

 Η δημοσιότητα  

Στην παρούσα έρευνα, βάσει των παραπάνω κριτηρίων προκύπτει ότι: 

 Για να διασφαλιστεί το κριτήριο της αντικειμενικότητας της έρευνας, η συλλογή, η 

ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων έγινε βάσει της βιβλιογραφίας, χωρίς την 

υποκειμενική άποψη του ερευνητή.  

  Για να διασφαλιστεί το κριτήριο της μεθοδικότητας/συστηματικότητας η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε βάσει συγκεκριμένου σχεδίου, με προκαθορισμένα βήματα, με 

κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους, που όλα τα παραπάνω προέκυψαν από τη 

συστηματική μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.  

 Για να διασφαλιστεί το κριτήριο της επαναληπτικότητας της έρευνας, όλες οι πτυχές 

της έχουν καταγραφεί με αναλυτικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μελλοντικά, εκ νέου, από οποιονδήποτε ερευνητή.  

 Για να διασφαλιστεί η εμπειρικότητα της έρευνας, έχουν αποσαφηνιστεί όλες οι 

έννοιες που αφορούν την Ενιαία Σχολική Επιτροπή και παρουσιάζονται αναλυτικά 
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όλα τα αποτελέσματα της λειτουργίας της και των δυσλειτουργιών της, έτσι ώστε να 

παρουσιαστούν οι προτάσεις για να γίνει πιο αποτελεσματική.  

 Για να διασφαλιστεί το κριτήριο της δημοσιότητας της έρευνας, η παρούσα εργασία 

θα κατατεθεί στο αρχείο διδακτορικών διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.  
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Κεφάλαιο 9ο – Η ταυτότητα της έρευνας 

9.1 Η μεθοδολογία της έρευνας 

Η επιλογή της καταλληλότερης ερευνητικής μεθόδου αποτελεί μία από τις βασικότερες 

ενέργειες για την επιτυχία κάθε έρευνας και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες μεταξύ 

των οποίων οι διαθέσιμες πηγές παροχής δεδομένων και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές, 

η εμπειρία του ερευνητή, ο διαθέσιμος χρόνος και το οικονομικό υπόβαθρό του. Οι 

περισσότερες προσεγγίσεις γίνονται είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά.  

Κατά την ποσοτική προσέγγιση, η έρευνα στηρίζεται σε πλέγμα μεταβλητών που επιτρέπει 

τη σύνδεση δύο ή περισσότερων χαρακτηριστικών, για μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, 

δείχνοντας τις γενικές τάσεις που εμφανίζονται στο δείγμα. Χαρακτηριστικό της είναι ότι τα 

ερευνητικά ερωτήματα είναι συγκεκριμένα, με την βοήθεια εργαλείων συγκεντρώνονται και 

στο τέλος αναλύονται με τη χρήση της στατιστικής ανάλυσης (δημιουργία πινάκων, 

διαγραμμάτων κ.ά). Βασικό πλεονέκτημα έιναι ότι όλα τα δεδομένα που εξάγονται  μπορούν 

να συγκριθούν με αρκετή ακρίβεια με προηγούμενες μελέτες, με αντικειμενικότητα και 

αμεροληψία (Ρούσσος και Τσαούσης, 2002). 

Στον αντίποδα, σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2003), οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας 

στοχεύουν στην περιγραφή, την ανάλυση, την ερμηνεία και την κατανόηση κοινωνικών 

φαινομένων και καταστάσεων. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα της αναζήτησης των 

προσωπικών αντιλήψεων των ανθρώπων με λεπτομέρεια και σε βάθος, κάτι που δεν μπορεί 

να γίνει μέσω της στατιστικής ανάλυσης (Bryman and Bell, 2007). Η ποιοτική έρευνα, 

δηλαδή, προσπαθεί να ανιχνεύσει τις σημασίες που προσδίδουν στη συμπεριφορά τους οι 

ερωτηθέντες, τον τρόπο ερμηνείας των διαφόρων περιπτώσεων, καθώς και τις απόψεις τους 

για συγκεκριμένα θέματα. Η ποιοτική προσέγγιση παρουσιάζει πλεονεκτήματα όταν 

μελετώνται οι εμπειρίες των υποκειμένων που καθοδηγούν τη συμπεριφορά τους, ενώ ως 

μειονέκτημα εμφανίζεται η εξάρτηση από τις προσωπικές αντιλήψεις και ικανότητες του 

ερευνητή. 

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου επιλέγεται ο συνδυασμός των παραπάνω 

μεθόδων, στις έρευνες με μεικτή προσέγγιση, όπου συνδυάζονται ποσοτικές και ποιοτικές 

μέθοδοι κατά το μεθοδολογικό τους σχεδιασμό, για να αξιοποιηθούν καλύτερα τα 

πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι αδυναμίες 

της κάθε μιας (Creswell, 2002, 2003 · Brannen, 2005 · Johnson and Onwuegbuzie, 2004). 
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Με βάση τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο μεικτός τύπος έρευνας, η μεθοδολογική 

προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος θα γίνει και ποσοτικά και ποιοτικά. Η επιλογή τόσο 

της μεθοδολογίας όσο και των εργαλείων έγινε με βάση το είδος των δεδομένων που επιθυμεί 

να συγκεντρώσει ο ερευνητής καθώς και τον χρόνο (και την ταχύτητα) μέσα στον οποίο έχει 

προσδιορίσει ότι θα ολοκληρώσει τη συγκέντρωση του ερευνητικού υλικού (Αναστασίου, 

1998).   

9.2 Το επιστημολογικό πλαίσιο της έρευνας  

Η έρευνα αποτελεί μια πολύ σημαντική δραστηριότητα στον χώρο των επιστημών. Σε 

αντίθεση με τις φυσικές επιστήμες, οι κοινωνικές επιστήμες καλούνται διαρκώς να 

υπερβαίνουν ένα ισχυρό εμπόδιο που πηγάζει από την υπερβολική μεταβλητότητα και 

πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Verma & Mallick, 2004). Στις κοινωνικές 

επιστήμες, επομένως, είναι αρκετά πιο δύσκολο να αναπτυχθούν θεωρίες για την πρόβλεψη 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς και δράσης, σε αντιδιαστολή με τις φυσικές επιστήμες, στις 

οποίες αυτός ο παράγοντας δεν επηρεάζει του μελετητές (Mertens, 1998). Για τον λόγο αυτό, 

τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στις κοινωνικές επιστήμες μία τάση μεταστροφής από την 

ποσοτική προσέγγιση των ερευνών, στην ποιοτική μεθοδολογία (Πουρκός και Δαφέρμος, 

2010). Εντούτοις, η φύση του ερευνητικού προβλήματος και ο σχεδιασμός της έρευνας, 

ορίζουν και την προσέγγιση που θα ακολουθήσει ο ερευνητής (Flick, 2007), η οποία δύναται 

να είναι ποσοτική, ποιοτική ή μεικτή.  

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας υιοθετείται ο ερευνητικός σχεδιασμός μεικτών 

μεθόδων για να εξασφαλιστεί η βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση τόσο του ερευνητικού 

προβλήματος όσο και των ερευνητικών ερωτημάτων (Creswell and Plano Clark, 2011). 

Ειδικότερα, η χρήση της κάθε μιας από τις δυο μεθόδους απηχεί το επιστημολογικό 

παράδειγμα πάνω στο οποίο εδράζεται, θετικιστικό για την ποσοτική προσέγγιση, 

κονστρουκτιβιστικό για την ποιοτική77.   

                                                             
77 Ο θετικισμός εστιάζει σε 5 βασικά σημεία: στην προσπάθεια για επιβεβαίωση υποθέσεων ή 

έλεγχο θεωριών στο ερευνητικό πεδίο, στην ανάλυση της αντικειμενικής πραγματικότητας, στον 

αυστηρό και λεπτομερή σχεδιασμό των σταδίων της έρευνας, στην κατασκευή και χρήση κριτηρίων 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας και τέλος, στην διατύπωση γενικεύσεων αναφορικά με έναν γενικό 
πληθυσμό (Ιωσηφίδης, 2008). Έτσι, βασική επιδίωξη του θετικισμού αποτελεί η επίτευξη 

επιστημονικής προόδου μέσω της κατασκευής επιστημονικών νόμων οντολογικού χαρακτήρα, με 
στόχο την εκπλήρωση μιας ενιαίας οντότητας αλήθειας και γνώσης (Cohen & Manion, 1994).  

Από την άλλη μεριά, η ποιοτική προσέγγιση στηρίζεται στον «κοινωνικό» κονστρουκτιβισμό και 

εστιάζει στις πολύπλοκες διαδικασίες συνδιαμόρφωσης νοημάτων στις καθημερινές κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, κυρίως μέσω της γλώσσας (Crotty, 1998). Έτσι, η οικοδόμηση της γνώσης 
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Ωστόσο, και οι δυο προσεγγίσεις μαζί φέρουν τον απόηχο της διαμάχης που ιστορικά είχε 

προκύψει μεταξύ τους, αλλά και την αμφισβήτηση της ενοχοποίησης των κοσμοθεωριών και 

μεθόδων (Creswell, 2015). Αναπτύχθηκαν ή/και προτάθηκαν διάφορα είδη ερευνητικών 

σχεδιασμών που απηχούσαν κάθε φορά τις διαφορετικές προθέσεις των ερευνητών 

(Creswell,οπ.π.), χωρίς, όμως, να συνιστούν και δεσμευτικές τυπολογίες για το πώς ο κάθε 

ερευνητής αποφασίζει να δομήσει την έρευνά του, αφού κάθε έρευνα διαθέτει εξ ορισμού τη 

δική της ιδιοπροσωπία. 

 Στην παρούσα έρευνα υιοθετείται ο «συγκλίνων» σχεδιασμός  με στόχο να εξαλειφθούν -

πάντα στο μέτρο του δυνατού- τα μειονεκτήματα και να ενισχυθούν τα πλεονεκτήματα κάθε 

μιας από τις δυο μεθόδους. 

Η επιλογή του  συγκλίνοντος σχεδιασμού οφείλεται στην πρόθεση του ερευνητή 

(Creswell,οπ.π.): 

α) αφενός μεν να επισκοπήσει -σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος78- τους οριζόμενους 

ως «πληθυσμούς» στην παρούσα έρευνα (διευθυντές σχολικών μονάδων, προέδρους 

Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, προέδρους Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών) με στόχο να 

περιγράψει τα γενικά χαρακτηριστικά και τις τάσεις που επικρατούν σ’ αυτούς, 

εξασφαλίζοντας μέσω της γενίκευσης μια πιθανή αντικειμενικότητα, 

 β) αφετέρου να εμβαθύνει   στις απόψεις, αντιλήψεις και τάσεις των «πληθυσμών» που 

επισκοπήθηκαν μέσω της συλλογής αποσαφηνιστικών λεπτομερών πληροφοριών και 

προσωπικών εμπειριών των συμμετεχόντων στην έρευνα ως δρώντων υποκειμένων, 

γ) και, τέλος, μέσω της σύγκρισης (ή/και της συγχώνευσης, κατά περίπτωση) των 

ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, να ελέγξει την σύγκλιση ή την απόκλισή τους, να 

συζητήσει και να επεξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτή και, έτσι, να απαντήσει στα ερευνητικά 

ερωτήματα που έθεσε στην αρχή της έρευνάς του.  

Οι συνδυαστικές αυτές ερευνητικές στρατηγικές βοηθούν τον ερευνητή στην κατανόηση 

των δυνατοτήτων και αδυναμιών του πλαισίου (εν τω προκειμένω, της εφαρμογής στην 

                                                                                                                                                                                              
επηρεάζεται από τις πολιτισμικές αξίες και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις της κοινωνικής 

πραγματικότητας. Επομένως, η αναζήτηση της αντικειμενικής πραγματικότητας δεν αποτελεί ζήτημα 
πρωτίστης σημασίας, διότι η γνώση είναι αποτέλεσμα πολιτιστικής και κοινωνικής κατασκευής 
(Ιωσηφίδης, 2008).  

78 Γι’ αυτό και καταβλήθηκε προσπάθεια τα δείγματα να είναι πανελλαδικά και αριθμητικά μεγάλα. 
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πράξη του Καλλικράτη) σε συνάρτηση με το ευρύτερο διοικητικό σύστημα της χώρας  και 

στην πρόταση λύσεων των προβληματικών σημείων του (πλαισίου).            

9.3 Ερευνητικά εργαλεία 

Τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική μεθοδολογία προσφέρουν μια πληθώρα εργαλείων 

προκειμένου να αντληθούν οι επιθυμητές πληροφορίες, η χρήση των οποίων μπορεί να γίνει 

μεμονωμένα ή και συνδυαστικά. Η επιλογή για το ποια μέθοδος ή μέθοδοι θα 

χρησιμοποιηθούν κάθε φορά, εξαρτάται από τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ερευνητικού προβλήματος.  

Κατά την ποσοτική προσέγγιση, ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία είναι το 

ερωτηματολόγιο γιατί προσφέρει μια πληθώρα πλεονετημάτων τα οποία μπορεί να 

εκμεταλλευτεί ο ερευνητής. Ενδεικτικά, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο δίδονται 

ανώνυμες και ειλικρινείς απαντήσεις, είναι εύκολο να απαντηθούν τα ερωτήματα, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν προσωπικές ή ευαίσθητες ερωτήσεις, από τη φύση του είναι μια 

λιγότερο χρονοβόρα διαδιακασία, μπορεί να συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 

βοηθάει στην ευρεία κάλυψη του δείγματος (τοπική, εθνική, διεθνής), ενέχει χαμηλό σχετικό 

κόστος αναφορικά με τα μεγέθη των πληθυσμών που καλύπτει και τέλος, είναι εύκολο να 

συγκεντρωθούν γνήσια πρωτογενή δεδομένα (Smith, 2003). 

Κατά την ποιοτική προσέγγιση, μία από τις προσφορότερες μεθόδους συλλογής 

δεδομένων είναι αυτή της συνέντευξης και πιο συγκεκριμένα της ημιδομημένης συνέντευξης. 

Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από ένα προκαθορισμένο σύνολο ερωτήσεων δίνοντας στον 

ερευνητή δυνατότητες ευελιξίας τόσο στη σειρά των ερωτήσεων και στο περιεχόμενό τους, 

όσο και στην προσθαφαίρεση ερωτήσεων αλλά και θεμάτων προς συζήτηση (Ιωσηφίδης, 

2003). Επιπρόσθετα, βοηθάει στην αποτύπωση μιας λεπτομερούς εικόνας των πεποιθήσεων, 

των στάσεων και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων για κάποιο θέμα. Η επιλογή της 

ημιδομημένης συνέντευξης βοηθάει τον ερευνητή αφενός μεν στο να ακολουθήσει κάποιο 

γενικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, χωρίς να ανοίξει πολύ η θεματολογία της 

συζήτησης, αφετέρου δε στο να αναδειχτούν μέσα από τις απαντήσεις νέα θέματα τα οποία 

είναι πιθανόν να μην είχαν προβλεφθεί. 

Στην παρούσα έρευνα, λόγω όλων αυτών των πλεοκτημάτων που προσφέρουν αυτές οι 

δύο μέθοδοι συλλογής δεδομένων και με σκοπό να διαμορφωθεί μια πιο σφαιρική και 

αναλυτική εικόνα για τις αντιλήψεις των προέδρων και των διευθυντών σχετικά με τη νέα 

μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και τη συμβολή της στην αποτελεσματική λειτουργία 
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της σχολικής μονάδας, χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά και τα δύο εργαλεία. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Στην ποσοτική προσέγγιση, δημιουργήθηκαν δυο ερωτηματολόγια. Το πρώτο  

απευθυνόταν σε διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και αφορούσε τη μελέτη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από την σκοπιά των 

προσώπων που προέρχονται από τον ενεργό χώρο της εκπαίδευσης. Το δεύτερο περιείχε 

αντίστοιχες ερωτήσεις αλλά με διαφορετική διατύπωση και αφορούσε τους προέδρους των 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών. Τα ερωτηματολόγια κινούνταν πάνω στην λογική της 

διερεύνησης της γνώσης του νομοθετικού πλαισίου, των αντιλήψεων περί της 

αποτελεσματικότητάς του, και της συσχέτισης μεταξύ της γνώσης και της πρακτικής 

εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου των συμμετεχόντων της έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε, τόσο στο ποσοτικό επίπεδο, όσο και στο ποιοτικό που ακολουθεί, σε ερωτήσεις που 

αφορούσαν το είδος και τη λειτουργία του συγκεκριμένου συλλογικού οργάνου, δηλαδή της 

Ενιαίας Σχολικής Επιστροπής. Όλα τα δεδομένα που προέκυψαν από τα δύο παραπάνω 

ερωτηματολόγια υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση με τη χρήση του SPSS Statistics 23.  

Κατά την ποιοτική προσέγγιση, ερευνήθηκαν εις βάθος τα παραπάνω πεδία με τη χρήση 

ημιδομημένων συνεντεύξεων. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν με τη μέθοδο 

της Ανάλυσης Περιεχομένου (Berelson, 1951, Robson, 1993, Elo and Kyngãs, 2007). Η 

ποιοτική διερεύνηση έγινε επιλεκτικά (με κριτήρια που ορίστηκαν εκ των προτέρων και 

προέκυψαν από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων) σε ερευνητικά υποκείμενα από την 

κατηγορία των προέδρων των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών και στόχευε στην ενδελεχή 

συζήτηση συγκεκριμένων απαντήσεων του ποσοτικού εργαλείου και στην τεκμηρίωση 

απόψεων με τη χρήση διοικητικής αλληλογραφίας (δηλαδή, ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να τεκμηριώνουν με τη χρήση των διοικητικών εγγράφων, όπου πρόκειται για 

έγγραφα με χαρακτηρισμό «κοινά», την έκφραση των αντιλήψεων, απόψεων, κλπ). Στόχος 

της ποιοτικής διερεύνησης είναι η εξασφάλιση της εγκυρότητας των απαντήσεων των 

υποκειμένων και η ανίχνευση τυχόν στερεοτυπικών αντιλήψεων, οι οποίες μπορεί να 

οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες κατανομής και διαχείρισης των συγκεκριμένων κονδυλίων. 

Τέλος, με ποιοτική μόνον μεθοδολογία (ημιδομημένη συνέντευξη) και με μικρότερο 

αριθμητικά δείγμα, διερευνήθηκαν οι απόψεις των προέδρων των Δημοτικών Επιτροπών 

Παιδείας, σχετικά με το εύρος ευθύνης και τη συμβολή τους στη διαδικασία κατανομής των 

λειτουργικών κονδυλίων στις σχολικές μονάδες. Οι ερωτήσεις των συγκεκριμένων 
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ημιδομημένων συνεντεύξεων δημιουργήθηκαν με βάση το υλικό που προέκυψε από την 

εφαρμογή των παραπάνω εργαλείων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε  σε ερωτήσεις που αφορούν 

το είδος και τη λειτουργία του συγκεκριμένου συλλογικού οργάνου, δηλαδή της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας. 

Όλα τα παραπάνω ερωτηματολόγια ήταν δομημένα με ερωτήσεις: 

α) ανοιχτού τύπου, κατά τις οποίες ο ερωτώμενος παροτρύνεται να µιλήσει ελεύθερα και 

απεριόριστα γύρω από το θέµα που θίγει η ερώτηση, 

β) κλειστού τύπου, κατά τις οποίες παρουσιάζεται ένας προκαθορισµένος αριθµός 

εναλλακτικών απαντήσεων στον ερωτώμενο, 

γ) κλίμακας, κατά τις οποίες ζητείται από τον ερωτώμενο να δείξει τον βαθμό 

συμφωνίας/διαφωνίας του ή τον βαθμό ικανοποίησης/δυσαρέσκειας του με ορισμένες 

προτάσεις-δηλώσεις (5βαθμες κλίμακες Likert). 

Τέλος, όλα τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα βασίστηκαν 

κατά τον σχεδιασμό τους, πάνω στους 3 κεντρικούς ερευνητικούς άξονες και στα ερευνητικά 

ερωτήματα που έχουν αναλυθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι ερωτήσεις που 

δημιουργήθηκαν δε από κάθε παράγοντα, δεν είχαν κάποια λογική σειρά, ήταν ανακατεμένες, 

με σκοπό να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη την διαδικασία. 

(Για τα ερωτηματολόγια βλ. Παράρτημα) 

9.4 Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 

9.4.1 Ποιοτική ανάλυση δεδομένων 

Ανάλυση περιεχομένου 

Σύμφωνα με τον B. Berelson (1951), η ανάλυση περιεχομένου είναι «μια τεχνική έρευνας 

που εφαρμόζεται για να επιτευχθεί η αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή 

του εμφανούς περιεχομένου των επικοινωνιών με τελικό στόχο την ερμηνεία τους» (Λαμπίρη 

– Δημάκη, 1990). Είναι μια ποικιλόμορφη μέθοδος ελεγχόμενης και συστηματικής 

περιγραφής και ερμηνείας του προφορικού και του γραπτού λόγου. Εξαιτίας των 

ευρηματικών και επαληθευτικών λειτουργιών και των δυνατοτήτων για συναγωγή 

συμπερασμάτων ως προς τις συνθήκες παραγωγής, αλλά και της αποδοχής του 

επικοινωνιακού μηνύματος που την χαρακτηρίζουν, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως εργαλείο. 
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Είτε ως κύριο εργαλείο της έρευνας, είτε ως βοηθητικό, δίπλα σε άλλες τεχνικές, όπως στα μη 

δομημένα ερωτηματολόγια και στις συνεντεύξεις (Σακαλάκη, 2001). 

   Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων υποβλήθηκαν σε ανάλυση 

περιεχομένου προκειμένου να εξαχθούν οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις απαντήσεις 

των προέδρων των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών και των προέδρων Δημοτικών Επιτροπών 

Παιδείας. Ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ανάλυση περιεχομένου είναι η 

ευελιξία της όσον αφορά το σχεδιασμό της έρευνας, διότι είναι λιγότερο τυποποιημένη και 

στερεότυπη σε σχέση με άλλες τεχνικές (Elo & Kyngäs, 2007). Ως μονάδα ανάλυσης για όλες 

τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε η νοηματική-θεματική φράση. Στη συνέχεια, τα παραπάνω 

δεδομένα αφού ποσοτικοποιήθηκαν, καταγράφησαν στο πρόγραμμα SPSS statistics 23 για να  

πραγματοποιηθεί στατιστική ανάλυση.  

(Για την αναλυτική διαδικασία της ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων βλ. Παράρτημα). 

9.4.2 Ποσοτική ανάλυση δεδομένων 

SPSS 

Αναφορικά με την στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων τόσο των προέδρων των 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών όσο και των διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS statistics 23. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας είναι ταυτόχρονα και περιγραφική και 

επαγωγική.  

Στην περιγραφή των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται η κατανομή των σχετικών και των 

απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων των δειγμάτων στις διάφορες κατηγορίες. Ως 

συνοπτικά μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς εμφανίζεται ο μέσος όρος, η διάμεσος, η 

επικρατούσα τιμή και η τυπική απόκλιση.  

Στην επαγωγική ανάλυση μελετάται η σχέση μεταξύ των διάφορων μεταβλητών και 

χρησιμοποιούνται διάφορες πρακτικές με σκοπό να περιγράψουν την διαφοροποίηση των 

αντιλήψεων των υποκειμένων ανάλογα με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά. Τέτοιες 

πρακτικές είναι η συσχέτιση (συντελεστής Pearson r και Spearman rho) για να διαπιστωθεί ο 

βαθμός και το είδος συσχέτισης των μεταβλητών, τα μη παραμετρικά τεστ για τη σύγκριση 

μέσων όρων (Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis H), η σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών 

(Chi Square test) για να μετρηθεί η εξάρτηση 2 μεταβλητών, καθώς και ο βαθμός επίδρασης 

όλων των παραπάνω ελέγχων (Cramer’s V).  
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Αναφορικά με την επιλογή των μη παραμετρικών τεστ (Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis 

H), έναντι των παραμετρικών (Τ-test, One-way ANOVA), αυτό συμβαίνει διότι κατά τα τεστ 

κανονικότητας (Normality Test) των εξαρτημένων μεταβλητών που προηγούνται, τα 

αποτελέσματα βγαίνουν αρνητικά p < 0,05 (έλεγχος μέσω του Shapiro-Wilk Test), επομένως 

οι εξαρτημένες μεταβλητές δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (Razali and Wan, 2011).  

9.5 Το δείγμα 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, το δείγμα 

προέρχεται από 3 μεγάλες ομάδες πληθυσμού: 

α) από προέδρους Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών. 

β) από προέδρους Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας. 

γ) από διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Αναλυτικότερα: 

Α) Πρόεδροι Πρωτοβάθμιων και Δευτετοβάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (Σ.Ε). 

Από το 2010, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης»79, ο αριθμός των δήμων της 

χώρας ανέρχεται στους 325. Σε κάθε δήμο εξ αυτών, δημιουργήθηκαν με τον ίδιο νόμο εκτός 

των άλλων και δύο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), με την επωνυμία 

«Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή», τα οποία διαχειρίζονται τα 

κονδύλια που δίνει το κράτος για τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων της χώρας και 

είναι, επί της ουσίας, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον δήμο (κράτος) και τη σχολική 

μονάδα (κοινωνία). Ο αριθμός των προέδρων των παραπάνω Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, 

επομένως, ανέρχεται στους 650, αφού σε κάθε δήμο υπάρχουν 2 πρόεδροι Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών80. Αυτός ο αριθμός αποτελεί και τον πληθυσμό αυτής της κατηγορίας. Από 

αυτούς, το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 156 πρόεδροι, ήτοι το 24%, οι οποίοι επιλέγησαν 

ανάλογα με την διαθεσιμότητά τους, από όλη την επικράτεια81. Το ερωτηματολόγιο που τους 

δόθηκε και η διαδικασία της συνέντευξης έγινε με φυσική παρουσία του ερευνητή στο 

σύνολο των Περιφερειών (ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη), εκτός των Περιφερειών της 

νησιωτικής Ελλάδας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) όπου έγινε 

                                                             
79 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
80 Στην πράξη, ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος γιατί σε αρκετούς δήμους έχει οριστεί το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο ως πρόεδρος και των δύο Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών. 
81 Εκτός από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  
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ηλεκτρονικά (Λινάδρης, Παπαγιαννόπουλος και Καλησπεράτη, 2011), με τροποποιημένο 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, μέσω της πλατφόρμας της Google (Google Forms). 

Στο Διάγραμμα 9.1 φαίνεται ότι το 20,51% των ερωτηθέντων προέδρων Σ.Ε προέρχεται 

από την Περιφέρεια Αττικής, το 16,67% από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 

10,26% από την Περιφέρεια Ηπείρου, το 10,26% από την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, το 7,69% από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το 7,69% από την 

Περιφέρεια Κρήτης, το 7,69% από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 5,13% από την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το 5,13% από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το 5,13% 

από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 2,56% από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το 

1,28% από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Διάγραμμα 9.1 Ποσοστό κατανομής προέδρων Σ.Ε ανά Περιφέρεια 

 
 

 

Στο Παράρτημα αποτυπώνονται λεπτομερώς, ανά Περιφέρεια, οι Δήμοι και ο αριθμός των 

συμμετοχόντων προέδρων Σ.Ε, καθώς και τα ποσοστά κάλυψης της έρευνας σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Ε6) εμφανίζονται τα συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα. 
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Πίνακας Ε6. Συγκεντρωτικός πίνακας/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Περιφέρεια Ποσοστό κάλυψης 

Νομών 

Ποσοστό κάλυψης 

Δήμων 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Ανατολικής 

Μακεδονίας 

και Θράκης 

 

80% 

 

36,4% 

 

16 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

85,7% 34,2% 26 

Δυτικής 

Μακεδονίας 

75% 33,3% 8 

Ηπείρου 100% 44,4% 16 

Θεσσαλίας 100% 24% 12 

Ιονίων Νήσων 50% 28,6% 4 

Δυτικής 

Ελλάδας 

100% 21% 8 

Στερεάς 

Ελλάδας 

20% 4% 2 

Αττικής 62,5% 24,2% 32 

Πελοποννήσου 80% 23% 12 

Νοτίου 

Αιγαίου 

100% 11,8% 8 

Κρήτης  75% 22,2% 12 

 Σύνολο: 70% Σύνολο: 24% Σύνολο: 156 
 

Β) Πρόεδροι Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας (Δ.Ε.Π). 

Σε κάθε καλλικρατικό δήμο λειτουργεί Δημοτική Επιτροπής Παιδείας, η οποία είναι 

αρμόδια για τα θέματα Παιδείας του δήμου και πρόεδρος είναι συνήθως ο Αντιδήμαρχος 

Παιδείας (ο οποίος είναι εκλεγμένος) ή και σε πολλές περιπτώσεις, ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ο 

αριθμός των προέδρων των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, επομένως, είναι 325, όσο και ο 

αριθμός των δήμων. Αυτός ο αριθμός αποτελεί και τον πληθυσμό αυτής της κατηγορίας. Από 

αυτούς, το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 78 πρόεδροι, ήτοι το 24%, οι οποίοι επιλέγησαν 

ανάλογα με την διαθεσιμότητά τους, από όλη την επικράτεια82. Το ερωτηματολόγιο που τους 

δόθηκε και η διαδικασία της συνέντευξης έγινε με φυσική παρουσία του ερευνητή στο 

σύνολο των Περιφερειών (ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη), εκτός των Περιφερειών της 

νησιωτικής Ελλάδας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) που έγινε 

ηλεκτρονικά, με τροποποιημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, μέσω της πλατφόρμας της 

Google (Google Forms).  

                                                             
82 Εκτός από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 
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Στο Διάγραμμα 9.2 φαίνεται ότι το 20,51% των ερωτηθέντων προέδρων Δ.Ε.Π προέρχεται 

από την Περιφέρεια Αττικής, το 16,67% από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 

10,26% από την Περιφέρεια Ηπείρου, το 10,26% από την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, το 7,69% από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το 7,69% από την 

Περιφέρεια Κρήτης, το 7,69% από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 5,13% από την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το 5,13% από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το 5,13% 

από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 2,56% από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το 

1,28% από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Διάγραμμα 9.2 Ποσοστό κατανομής προέδρων Δ.Ε.Π ανά Περιφέρεια 

 
 

 

Στο Παράρτημα αποτυπώνονται λεπτομερώς, ανά Περιφέρεια, οι Δήμοι και ο αριθμός των 

συμμετοχόντων προέδρων Δ.Ε.Π, καθώς και τα ποσοστά κάλυψης της έρευνας σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Ε7) εμφανίζονται τα συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα. 
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Πίνακας Ε7. Συγκεντρωτικός πίνακας/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Περιφέρεια Ποσοστό κάλυψης 

Νομών 

Ποσοστό κάλυψης 

Δήμων 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Ανατολικής 

Μακεδονίας 

και Θράκης 

 

80% 

 

36,4% 

 

8 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

85,7% 34,2% 13 

Δυτικής 

Μακεδονίας 

75% 33,3% 4 

Ηπείρου 100% 44,4% 8 

Θεσσαλίας 100% 24% 6 

Ιονίων Νήσων 50% 28,6% 2 

Δυτικής 

Ελλάδας 

100% 21% 4 

Στερεάς 

Ελλάδας 

20% 4% 1 

Αττικής 62,5% 24,2% 16 

Πελοποννήσου 80% 23% 6 

Νοτίου 

Αιγαίου 

100% 11,8% 4 

Κρήτης  75% 22,2% 6 

 Σύνολο: 70% Σύνολο: 24% Σύνολο: 78 
 

Γ) Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2019), με την λήξη του σχολικού έτους 

του 2018, ο αριθμός των δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αποτυπώνεται στον Πίνακα Ε8.  

Πίνακας Ε8. Αριθμός σχολικών μονάδων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης στην 

ελληνική επικράτεια. 

Είδος σχολικών μονάδων Πλήθος σχολικών μονάδων 

Νηπιαγωγεία 5.644 

Δημοτικά 4.324 

Γυμνάσια 1.724 

Λύκεια83 1.253 

Σύνολο                12.945 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

                                                             
83 Στην κατηγορία «Λύκεια» εμπεριέχονται τα ΓΕΛ, τα ΕΠΑΛ και τα ΕΕΕΕΚ. 



115 
 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας 

και στις δύο βαθμίδες ανέρχεται στις 12.945 και επομένως, αυτός ο αριθμός υποδεικνύει και 

τον αριθμό των διευθυντών84 που υπηρετούν σε αυτές τις σχολικές μονάδες, οι οποίοι 

αποτελούν και τον πληθυσμό αυτής της κατηγορίας. Απεστάλη σε όλους, χωρίς διακρίσεις, 

ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο που είχε σχεδιαστεί καταλλήλως, μέσω της πλατφόρμας της 

Google (Google Forms). Από αυτούς, οι διευθυντές που ανταποκρίθηκαν ήταν 852, οι οποίοι 

αποτελούν και το δείγμα της έρευνας (ήτοι το 6,6% του πληθυσμού). 

Στο Διάγραμμα 9.3 φαίνεται ότι το 20,07% των ερωτηθέντων διευθυντών σχολικών 

μονάδων προέρχεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 19,13% από την 

Περιφέρεια Αττικής, το 9,62% από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το 9,39% από την Περιφέρεια 

Κρήτης, το 7,39% από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το 7,04% από 

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το 6,57% από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το 5,99% 

από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 3,76% από την Περιφέρεια Ηπείρου, το 3,52% από 

την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το 2,93% από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 

2,46% από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το 2,11% από την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων. 

Διάγραμμα 9.3 Ποσοστό κατανομής διευθυντών σχολικών μονάδων  ανά Περιφέρεια 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται λεπτομερώς, ανά Περιφέρεια, ο αριθμός των 

συμμετοχόντων διευθυντών των σχολικών μονάδων, καθώς και τα ποσοστά κάλυψης της 

έρευνας σε όλη την ελληνική επικράτεια.  

                                                             
84 Στα νηπιαγωγεία επικρατεί ο όρος προϊστάμενος και όχι διευθυντής.  
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Πίνακας Ε9. Συγκεντρωτικός πίνακας/Δείγμα διευθυντών σχολικών μονάδων 

Περιφέρεια Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΕΕΕΕΚ Σύνολο 

Ανατ. Μακεδ. & 

Θράκης 

14 26 16 6 1 0 63 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

38 79 24 19 5 6 171 

Δυτικής 

Μακεδονίας 

5 13 11 0 1 0 30 

Ηπείρου 5 14 4 7 1 1 32 
Θεσσαλίας 20 37 14 6 5 0 82 

Ιονίων Νήσων 5 7 2 2 2 0 18 
Δυτικής Ελλάδας 4 28 14 10 4 0 60 
Στερεάς Ελλάδας 12 20 14 6 1 3 56 

Αττικής 38 63 34 26 1 1 163 
Πελοποννήσου 13 18 10 7 1 2 51 

Βορείου Αιγαίου 5 7 4 3 1 1 21 
Νοτίου Αιγαίου 11 9 3 2 0 0 25 

Κρήτης  23 35 14 5 2 1 80 
Σύνολο 193 356 164 99 25 15 852 

Ποσοστό 3,4% 8,2% 9,5% 11,1% 6,6% 

 

9.6 Ερευνητική διαδικασία  

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες, η συγκεκριμένη έρευνα χωρίστηκε σε 3 

ερευνητικά μέρη, για να μελετηθεί σφαιρικά και σε βάθος η νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής και η συμβολή της στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ως εκ 

τούτου, το δείγμα προέρχεται από 3 ομάδες πληθυσμού: τους προέδρους των Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών, τους προέδρους των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και τους 

διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η συνολική διάρκεια της συλλογής του ερευνητικού υλικού διήρκησε περίπου 1,5 χρόνο. 

Πιο αναλυτικά: 

Α) Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Στο χρονικό διάστημα από 4/2/2020 έως 4/4/2020, εστάλη στους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων email με το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που είχε δημιουργηθεί στην πλατφόρμα 

της Google (Google Forms), με εξασφάλιση της ανωνυμίας των ερωτώμενων, καθώς σε 

κανένα σημείο της έρευνας δεν απαιτούνταν η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων. Στο 

εισαγωγικό/ενημερωτικό σημείωμα του ερωτηματολογίου δίνονταν όλες οι λεπτομέρειες που 
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αφορούσαν την έρευνα και έπρεπε να γνωρίζουν οι ερωτώμενοι (τίτλος, σκοπός, εκτιμώμενη 

διάρκεια, άδεια από το πανεπιστημιακό Ίδρυμα, στοιχεία του ερευνητή).  

Πριν την αποστολή των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, πραγματοποιήθηκε πιλοτική (με 

βολική δειγματοληψία) εφαρμογή των αρχικών πρωτοκόλλων των ερωτήσεων, σε διευθυντές 

σχολικών μονάδων σε 5 δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της περιοχής του δήμου Αμαρουσίου 

και του δήμου Κηφισιάς, με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν ασάφειες στις ερωτήσεις, η ανάγκη 

δημιουργίας επιπρόσθετων ερωτημάτων και ο υπολογισμός του απαιτούμενου χρόνου. Μετά 

τη λήψη των δοκιμαστικών ερωτηματολογίων και τη συζήτηση που ακολούθησε με τους 

συγκεκριμένους διευθυντές, έγιναν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις και αλλαγές. 

Β) Πρόεδροι Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας. 

Για του προέδρους των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας 

επιλέγη η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης. Οι ακριβείς ημερομηνίες της έναρξης και 

της λήξης των συγκεκριμένων συνεντεύξεων κρίνεται σκόπιμο να μην δημοσιοποιηθούν, 

διότι μια τέτοια ενέργεια ενέχει τον κίνδυνο της ανιχνευσιμότητας του δείγματος. Οι 

συγκεκριμένοι πληθυσμοί έχουν θητεία ορισμένου χρόνου, είναι εύκολο να εντοπιστούν, και 

συνεπώς, δεν μπορεί να προστατευθεί η ανωνυμία τους.  

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία του ερευνητή σε όλη την 

επικράτεια (ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη), εκτός από την νησιωτική Ελλάδα85 (Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), για την οποία δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο στην πλατφόρμα της Google (Google Forms), το οποίο ήταν ακριβές 

αντίγραφο του πρωτοκόλλου της συνέντευξης και στάλθηκε στους προέδρους με email.  

Πριν από κάθε συνέντευξη, υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με κάθε πρόεδρο για να 

οριστεί ο ακριβής χρόνος συνάντησης και ενημερώνονταν για τον σκοπό της έρευνας και για 

την εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της συνέντευξης. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν ως 

επί το πλείστον, στο εκάστοτε γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, το οποίο συνήθως 

βρίσκονταν στον χώρο του δημαρχείου. Υπήρχαν και περιπτώσεις όπου το γραφείο της 

Σχολικής Επιτροπής βρισκόταν σε διαφορετικό δημοτικό χώρο (π.χ Πνευματικό Κέντρο, 

Δημοτική Βιβλιοθήκη κ.ά). Τέλος, υπήρχαν και περιπτώσεις όπου αρκετοί πρόεδροι είχαν 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο κατά τις απογευματινές ώρες, εκτός του ωραρίου εργασίας 

                                                             
85 Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν πραγματοποιήθηκε κάποια συνέντευξη. 
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τους, οπότε πρότειναν οι ίδιοι η συνάντηση να λάβει χώρα σε κάποιον εξωτερικό χώρο, εκτός 

γραφείου.   

Οι συνεντεύξεις είχαν μέση διάρκειά 25-30 λεπτά. Όλες οι συνεντεύξεις των προέδρων 

ηχογραφούνταν. Πριν από κάθε συνέντευξη ζητούνταν και καταγράφονταν η προφορική 

συναίνεσή τους, αφού τους δίνονταν η διαβεβαίωση για την προστασία των προσωπικών τους 

δεδομένων. Οι πρόεδροι ενημερώνονταν πλήρως τόσο για το σκοπό της έρευνας όσο και για 

τον τρόπο χρήσης των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά, ενώ από την 

αρχή, τους αναφέρονταν η δυνατότητά τους να αρνηθούν να συμμετάσχουν ή να 

αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσουν, χωρίς καμία συνέπεια, όπως επίσης και η 

δυνατότητα να μην απαντήσουν σε κάποια ερώτηση, εάν το έκριναν αναγκαίο.  

   Από την πλευρά του ερευνητή καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί μία 

σχέση οικειότητας με τους προέδρους πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξη χωρίς, ωστόσο, 

η σχέση αυτή να ξεπεράσει τα αποδεκτά όρια δεοντολογίας της έρευνας. Μία τέτοια σχέση 

πάντως, σύμφωνα με την Κεδράκα (2009), είναι δυνατόν να επηρεάζει θετικά το πλήθος και 

την ποιότητα των πληροφοριών που θα προκύψουν, ενώ μπορεί να βοηθήσει τον ερευνητή να 

αξιοποιήσει τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των ερωτώμενων ανακαλύπτοντας τι 

σκέφτονται και τι αισθάνονται. 

Πριν από την έναρξη των συνεντεύξεων με τους προέδρους πραγματοποιήθηκαν 2 

πιλοτικές συνεντεύξεις με προέδρους Σ.Ε και 1 με πρόεδρο Δ.Ε.Π στην ευρύτερη περιοχή της 

Αττικής, οι οποίοι θεωρήθηκε πως μπορούν να συμβάλουν με τη γνώση και την εμπειρία τους 

στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της έρευνας. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

αξιοποιήθηκαν στο σχεδιασμό του τελικού πλαισίου της συνέντευξης. 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι πρόεδροι ανταποκρίθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό 

βαθμό, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις, χωρίς κανείς να δυσανασχετήσει σε οποιαδήποτε 

στιγμή για κάποια από τις ερωτήσεις ή κάποιον άλλο λόγο. Το σύνολο σχεδόν των προέδρων 

ήταν άνετοι στη συμπεριφορά τους, με ελάχιστους από αυτούς να δείχνουν σημάδια 

αμηχανίας και διστακτικότητας κατά την έναρξη των συνεντεύξεων, τα οποία όμως 

υποχώρησαν καθώς λάμβαναν ολοένα και περισσότερο σοβαρά τα θέματα που κλήθηκαν να 

απαντήσουν, ενώ η σταδιακή εμβάθυνση των ερωτήσεων έδειξαν να τους καθηλώνει.  

Από την πλευρά του ο ερευνητής κατέβαλε προσπάθεια ώστε η παρουσία του να μην 

επηρεάσει αρνητικά τους προέδρους αλλά αντίθετα να τους ενισχύσει. Για το λόγο αυτό 
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έκανε εφαρμογή της ενεργητικής ακρόασης, η οποία στηρίζεται στην προσεκτική 

παρακολούθηση των όσων λέει αλλά και όσων δεν λέει ο ερωτώμενος (Ivey, Gluckstern, & 

Bradford-Ivey, 1996), δείχνοντας ότι κατάλαβε ή ότι τον ενδιαφέρει να καταλάβει το 

πραγματικό νόημα του μηνύματος που εξέφραζε ο κάθε πρόεδρος. Η ενεργητική ακρόαση, 

εκτός των άλλων, βελτιώνει και τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ερευνητή και τον 

ερωτώμενο κάνοντάς την πιο ουσιαστική και ενισχύοντας την αμοιβαία εκτίμηση. Έτσι, ο 

ερευνητής διατύπωσε με όσο το δυνατόν σαφέστερο τρόπο τις ερωτήσεις, τις επανέλαβε, 

έδωσε διευκρινήσεις όπου κρίθηκε αναγκαίο και έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο στους 

ερωτώμενους να σκεφτούν τις απαντήσεις τους, χωρίς να δείξει ότι υπάρχει στενότητα 

χρόνου. Επίσης, ανταποκρινόταν στις απαντήσεις με θετικό τρόπο είτε με σποραδικές 

κινήσεις του κεφαλιού είτε χρησιμοποιώντας σύντομες καταφατικές φράσεις όπως “αχα”, 

”ναι”, “εντάξει” και “μάλιστα”, δείχνοντας πως προσέχει και σέβεται τις απόψεις που 

εκφράστηκαν (Μαλικιώση – Λοΐζου, 1998). Ακόμη, παράφραζε ορισμένα από τα λεγόμενα, 

επαναλαμβάνοντας με δικά του λόγια και με εύσχημο τρόπο τα μηνύματα που περιείχαν, 

θέλοντας όχι μόνο να δείξει το ενδιαφέρον του αλλά και να σιγουρευτεί πως κατανόησε 

σωστά τα μηνύματα αυτά. 

Τέλος, ακολούθησε απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και τα κείμενα που προέκυψαν 

υπέστησαν ανάλυση περιεχομένου σύμφωνα με τους άξονες και τις κατηγορίες ανάλυσης που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Κατά την απομαγνητοφώνηση δόθηκε σε κάθε πρόεδρο Σχολικής 

Επιτροπής ένας κωδικός αριθμός Χ1 έως Χ156 και σε κάθε πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας ένας κωδικός αριθμός Υ1 έως Υ78, προκειμένου να διαφυλαχτεί η ανωνυμία τους 

αλλά και να μπορεί να γίνει αναφορά στα λεγόμενά τους. 

9.7 Ζητήματα δεοντολογίας 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενότητας, στην οποία αναφέρθηκαν αρκετές περιπτώσεις 

τήρησης του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της έρευνας από τον ερευνητή, είναι αναγκαίο 

να πραγματοποιηθεί μια πιο εκτενής αναφορά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Τα ζητήματα 

ηθικής και δεοντολογίας απασχολούν σε μεγάλο βαθμό την ερευνητική κοινότητα και μέχρι 

πρόσφατα δεν υπήρχαν κώδικες επιστημονικής δεοντολογίας (Κυρίδης και Χρονοπούλου, 

2008). Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν προβεί στη 

θεσμοθέτησή τους, γεγονός που θωρακίζει την ερευνητική διαδικασία. 
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Στα πλαίσια εφαρμογής των αρχών αυτών, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει 

θεσπίσει και εγκρίνει τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας86, τον Κανονισμό 

Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας87, καθώς και την αρμόδια 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας88. 

Στην παρούσα εργασία λοιπόν, λήφθησαν υπόψη όλες οι σχετικές προβλέψεις της 

Επιτροπής Ηθικής και Δεοντλογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτές αποτυπώνονται 

στα σχετικά έντυπα που διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες89. Σύμφωνα με τους ανωτέρω 

Κώδικες, η έρευνα διεξήχθη με προσήλωση στην επιστημονική αλήθεια, σεβασμό στην 

αξιοπρέπεια του ανθρώπου, στην προσωπική αυτονομία, στη βιολογική και πνευματική 

ακεραιότητα των προσώπων, την πνευματική ιδιοκτησία (λογοκλοπή) και στα προσωπικά 

δεδομένα.  

Οι ερευνητικές πρακτικές βασίστηκαν στις θεμελιώδεις αρχές της ακεραιότητας της 

έρευνας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται: 

 Η αξιοπιστία 

 Η αμεροληψία/εντιμότητα 

 Η ίση μεταχείριση  

 Ο σεβασμός 

 Η λογοδοσία και η διαφάνεια 

Επιπρόσθετα, επειδή η έρευνα περιλαμβάνει ανθρώπους διεξήχθη σύμφωνα με τις 

θεμελιώδεις βιοηθικές αρχές:  

 της αυτονομίας των προσώπων  

 της ωφέλειας  

 της μη βλάβης  

 της δικαιοσύνης 

 

 

                                                             
86 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β’ 5722/19.12.2018. 
87  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β’ 5722/19.12.2018. 
88 Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) τουΠανεπιστημίου 

Κρήτης https://www.uoc.gr/files/items/9/996/sygkr.epitr.pdf  
89 Βλ. Παράρτημα, «Έντυπα ενήμερης συναίνεσης και πληροφόρησης συμμετεχόντων».  

https://www.uoc.gr/files/items/9/996/sygkr.epitr.pdf
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Κεφάλαιο 10ο – Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των 

ευρημάτων 

10.1 Τα δημογραφικά στοιχεία των τριών δειγμάτων  

Α) Πρόεδροι Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών. 

Για του προέδρους των Σχολικών Επιτροπών καταγράφηκε ένα σύνολο στοιχείων που 

αφορούν στα χαρακτηριστικά του δήμου τους και στα ατομικά χαρακτηριστικά τους, όπως: 

το φύλο, η ηλικία, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο, εάν είναι αιρετά μέλη, σε ποια από 

τις 2 Σχολικές Επιτροπές είναι πρόεδροι και η αστικότητα της περιοχής.  

Πίνακας Ε10. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ανάμεσα σε Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid Α'βάθμιας 78 50,0 

Β'βάθμιας 78 50,0 

Total 156 100,0 

 

Διάγραμμα 10.1  

Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ανάμεσα σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σ.Ε 

 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε10, από τους 156 προέδρους Σχολικών Επιτροπών 

του δείγματος, οι 78 είναι πρόεδροι στη Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή (50%) και οι 78 

είναι πρόεδροι στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή (50%). 
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Πίνακας Ε11. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το φύλο 

 Frequency Valid Percent 

Valid Άνδρας 119 76,3 

Γυναίκα 37 23,7 

Total 156 100,0 

 

 

 

Διάγραμμα 10.2 

 Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το φύλο 

 

 
 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε11, από τους 156 προέδρους Σχολικών Επιτροπών 

του δείγματος, οι 119 είναι άνδρες (76,3%) και οι γυναίκες 37 (23,7%).   
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Πίνακας Ε11.1. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το φύλο στις επιμέρους 

Σ.Ε 

 

 

Φύλο 

Total Άνδρας Γυναίκα 

πρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής 

Α'βάθμιας Count 59 19 78 

% within πρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής 
75,6% 24,4% 100,0% 

% within Φύλο 49,6% 51,4% 50,0% 

Β'βάθμιας Count 60 18 78 

% within πρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής 
76,9% 23,1% 100,0% 

% within Φύλο 50,4% 48,6% 50,0% 

Total Count 119 37 156 

% within πρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής 
76,3% 23,7% 100,0% 

% within Φύλο 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα Ε11.1, στην Πρωτοβάθμια Σχολική 

Επιτροπή ο αριθμός των ανδρών είναι 60 (75,6%) κα των γυναικών 18 (24,4%). Όσον αφορά 

τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, ο αριθμός των ανδρών είναι 59 (76,9%) κα των 

γυναικών 19 (23,1%). 
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Πίνακας Ε12. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την ηλικία 

 Frequency Valid Percent 

Valid 30 και κάτω 3 1,9 

31-40 20 12,8 

41-50 48 30,8 

51-60 65 41,7 

61 και άνω 20 12,8 

Total 156 100,0 

 

 

Διάγραμμα 10.3 

Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την ηλικία 

 
 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε12, το 41,7% των προέδρων Σ.Ε του δείγματος 

ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 51-60 ετών, το 30,8% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 

των 41-50 ετών, το 12,8% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 31-40 ετών, το 12,8% 

επίσης, είναι μεγαλύτερο ή ίσο με την ηλικία των 61 ετών και τέλος, το 1,9% είναι μικρότερο 

ή ίσο με την ηλικία των 30 ετών.  
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Πίνακας Ε13. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το επάγγελμα 

 Frequency Valid Percent 

Valid φύλαξη χώρων 2 1,3 

αγρότης 4 2,6 

εκπαιδευτικός 50 32,1 

αρχιτέκτονας 1 ,6 

δημοσιογράφος 4 2,6 

αντιδήμαρχος Παιδείας 1 ,6 

δικηγόρος 5 3,2 

υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ 2 1,3 

ελεύθερος επαγγελματίας 21 13,5 

συνταξιούχος 17 10,9 

συνταξιούχος εκπ/κος 10 6,4 

Μηχανολόγος μηχανικός 1 ,6 

ασφαλιστικός σύμβουλος 2 1,3 

λογιστής 2 1,3 

φοροτεχνικός 1 ,6 

μηχανικός πληροφορικής 1 ,6 

αστυνομικός 3 1,9 

ιατρός 3 1,9 

δημόσιος υπάλληλος 7 4,5 

πυροσβέστης 1 ,6 

στρατιωτικός 2 1,3 

εργολάβος 1 ,6 

επιχειρηματίας 2 1,3 

πολιτικός μηχανικός 2 1,3 

οικοδόμος 1 ,6 

ιδιωτικός υπάλληλος 4 2,6 

κτηνοτρόφος 2 1,3 

νοσηλευτής/τρια 1 ,6 

οικειακά 1 ,6 

ηθοποιός 1 ,6 

λιμενικός 1 ,6 

Total 156 100,0 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε13, από τους 156 προέδρους Σχολικών Επιτροπών 

μόνο το 38,5% έχει σχέση με την εκπαίδευση (εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί).  
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Πίνακας Ε14. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το μορφωτικό επίπεδο 

 Frequency Valid Percent 

Valid Απόφοιτος Λυκείου 32 20,5 

Απόφοιτος ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ 110 70,5 

Μεταπτυχιακές σπουδές 9 5,8 

Διδακτορικές σπουδές 5 3,2 

Total 156 100,0 

 

Διάγραμμα 10.4  

Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το μορφωτικό επίπεδο 

 
 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε14, από τους 156 προέδρους Σχολικών Επιτροπών 

το 20,5% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 70,5% έχει τελειώσει κάποια σχολή ή ίδρυμα στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το 5,8% έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ το 

3,2% έχει πραγματοποιήσει διδακτορικές σπουδές.  
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Πίνακας Ε15. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την εκλογή τους  

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 144 92,3 

ΟΧΙ 12 7,7 

Total 156 100,0 

 

 

 

Διάγραμμα 10.5 

Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την εκλογή τους 

 
 

 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε15, από τους 156 προέδρους Σχολικών Επιτροπών 

το 92,3% έχουν εκλεγεί ως αιρετά μέλη στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, ενώ το 7,7% είναι 

απλοί πολίτες. 
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Πίνακας Ε16. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την περιοχή  

 Frequency Valid Percent 

Valid Αστική 84 53,8 

Ημι-αστική 16 10,3 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 18 11,5 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 18 11,5 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 8 5,1 

Νησιωτική 12 7,7 

Total 156 100,0 

 

Διάγραμμα 10.6 

Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την περιοχή 

 
 

 

 

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε16, το 53,8% των προέδρων των Σχολικών 

Επιτροπών δήλωσε ότι ο δήμος τους ανήκει σε αστική περιοχή, το 10,3% σε ημι-αστική, το 

11,5% σε πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική, το 11,5% σε ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική, το 

5,1% σε ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική και το 7,7% σε νησιωτική.  
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Β) Πρόεδροι Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας. 

Για του προέδρους των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας καταγράφηκε ένα σύνολο 

στοιχείων που αφορούν στα χαρακτηριστικά του δήμου τους και στα ατομικά 

χαρακτηριστικά τους, όπως: το φύλο, η ηλικία, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο και η 

αστικότητα της περιοχής.  

Πίνακας Ε17. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς το φύλο 

 Frequency Valid Percent 

Valid Άνδρας 60 76,9 

Γυναίκα 18 23,1 

Total 78 100,0 

 

 

 

Διάγραμμα 10.7  

Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς το φύλο 

 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε17, από τους 78 προέδρους των Δ.Ε.Π του 

δείγματος, οι 60 (76,9%) είναι άνδρες και οι 18 (23,1%) είναι γυναίκες.  
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Πίνακας Ε18. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς την ηλικία 

 Frequency Valid Percent 

Valid 31-40 8 10,3 

41-50 21 26,9 

51-60 25 32,1 

61 και άνω 24 30,8 

Total 78 100,0 

 

Διάγραμμα 10.8 

Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς την ηλικία 

 
 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε18, το 32,1% των προέδρων Δ.Ε.Π του δείγματος 

ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 51-60 ετών, το 30,8% είναι μεγαλύτερο ή ίσο με την 

ηλικία των 61 ετών, το 26,9% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 41-50 ετών και τέλος, το 

10,3% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 31-40 ετών. 
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Πίνακας Ε19. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς το επάγγελμα 

 Frequency Valid Percent 

Valid εκπαιδευτικός 26 33,3 

συνταξιούχος στρατιωτικός 2 2,6 

αντιδήμαρχος Παιδείας 1 1,3 

οικονομολόγος 1 1,3 

φαρμακοποιός 2 2,6 

ελεύθερος επαγγελματίας 8 10,3 

δικηγόρος 3 3,8 

λογιστής 1 1,3 

εργολάβος 2 2,6 

συνταξιούχος εκπαιδευτικός 14 17,9 

ιδιωτικός υπάλληλος 1 1,3 

συνταξιούχος 11 14,1 

αστυνομικός 2 2,6 

νοσηλευτής/τρια 1 1,3 

δημόσιος υπάλληλος 2 2,6 

λιμενικός 1 1,3 

Total 78 100,0 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε19, από τους 78 πρέδρους των Δ.Ε.Π το 51,2% έχει 

σχέση με την εκπαίδευση (εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί). 
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Πίνακας Ε20. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς το μορφωτικό επίπεδο 

 Frequency Valid Percent 

Valid Απόφοιτος Λυκείου 9 11,5 

Απόφοιτος ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ 62 79,5 

Μεταπτυχιακές σπουδές 6 7,7 

Διδακτορικές σπουδές 1 1,3 

Total 78 100,0 

 

Διάγραμμα 10.9 

Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς το μορφωτικό επίπεδο 

 
 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε20, από τους 78 προέδρους των Δ.Ε.Π, το 11,5% 

είναι απόφοιτοι λυκείου, το 79,5% έχει τελειώσει κάποια σχολή ή ίδρυμα στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, το 7,7% έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ το 1,3% έχει 

πραγματοποιήσει διδακτορικές σπουδές. 

 

 



133 
 

Πίνακας Ε21. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς την περιοχή 

 Frequency Valid Percent 

Valid Αστική 43 55,1 

Ημι-αστική 7 9,0 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 9 11,5 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 9 11,5 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 4 5,1 

Νησιωτική 6 7,7 

Total 78 100,0 

 

 

Διάγραμμα 10.10 

Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς την περιοχή 

 
 

 

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε21, το 55,1% των προέδρων των Δ.Ε.Π 

δήλωσε ότι ο δήμος τους ανήκει σε αστική περιοχή, το 9,0% σε ημι-αστική, το 11,5% σε 

πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική, το 11,5% σε ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική, το 5,1% σε 

ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική και το 7,7% σε νησιωτική. 
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Γ) Διευθυντές σχολικών μονάδων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης. 

Για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων καταγράφηκε ένα σύνολο στοιχείων που 

αφορούν στα χαρακτηριστικά του δήμου τους και στα ατομικά χαρακτηριστικά τους, όπως: 

το φύλο, η ηλικία, οι επιπλέον σπουδές, ο συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, ο 

συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας, η αστικότητα της περιοχής και εάν αποτελούν 

μέλη του Δ.Σ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου τους.  

Πίνακας Ε22. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς το φύλο 

 Frequency Valid Percent 

Valid Άνδρας 399 46,8 

Γυναίκα 453 53,2 

Total 852 100,0 

 

Διάγραμμα 10.11 

Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς το φύλο 

 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε22, από τους 852 διευθυντές του δείγματος, οι 399 

(46,8%) είναι άνδρες και οι 453 (53,2%) γυναίκες.  
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Πίνακας Ε23. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την ηλικία 

 Frequency Valid Percent 

Valid 30 και κάτω 2 ,2 

31-40 61 7,2 

41-50 167 19,6 

51-60 543 63,7 

61 και άνω 79 9,3 

Total 852 100,0 

 

Διάγραμμα 10.12 

Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την ηλικία 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε23, το 63,7% των διευθυντών του δείγματος ανήκει 

στην ηλικιακή κατηγορία των 51-60 ετών, το 19,6% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 41-

50 ετών, το 9,3% είναι μεγαλύτερο ή ίσο με την ηλικία των 61 ετών, το 7,2% ανήκει στην 

ηλικιακή κατηγορία των 31-40 ετών και τέλος, το 0,2% είναι μικρότερο ή ίσο με την ηλικία 

των 30 ετών. 
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Πίνακας Ε24. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τις επιπλέον σπουδές  

 Frequency Valid Percent 

Valid ΟΧΙ 268 31,5 

Μεταπτυχιακές σπουδές 519 60,9 

Διδακτορικές σπουδές 65 7,6 

Total 852 100,0 

 

Διάγραμμα 10.13 

Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τις επιπλέον σπουδές 

 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε24, από τους 852 διευθυντές σχολικών μονάδων, το 

31,5% κατέχει μόνο το βασικό πτυχίο, το 60,9% έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές 

και το 7,6% είναι κάτοιχοι διδακτορικού διπλώματος.  
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Πίνακας Ε25. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τα έτη εκπαιδευτικής 

προϋπηρεσίας 

 Frequency Valid Percent 

Valid 0-5 8 ,9 

6-10 12 1,4 

11-15 63 7,4 

16-20 118 13,8 

21-25 145 17,0 

26-30 204 23,9 

31-35 246 28,9 

36-40 56 6,6 

Total 852 100,0 

Διάγραμμα 10.14 

Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας 

 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε25, φαίνεται ότι ποσοστό της τάξης του 0.9% των 

ερωτηθέντων έχει εκπαιδευτική προϋπηρεσία από 0 έως 5 έτη, ποσοστό 1,4% έχει 

προϋπηρεσία 6 έως 10 έτη, ποσοστό 7,4% έχει προϋπηρεσία 11 έως 15 έτη, ποσοστό 13,8% 

έχει προϋπηρεσία 16 έως 20 έτη, ποσοστό 17% έχει προϋπηρεσία 21 έως 25 έτη, μεγάλο 

ποσοστό της τάξης του 23,9% εμφανίζει προϋπηρεσία 26 έως 30 έτη, η πλειοψηφία του 

δείγματος σε ποσοστό 28,9% δήλωσε προϋπηρεσία 31 έως 35 έτη και τέλος, το 6,6% 

εμφανίζει προϋπηρεσία 36 έως 40 έτη.  
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Πίνακας Ε26. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τα έτη διευθυντικής 

εμπειρίας 

 Frequency Valid Percent 

Valid 0-5 272 31,9 

6-10 280 32,9 

11-15 184 21,6 

16-20 57 6,7 

21-25 34 4,0 

26-30 14 1,6 

31-35 8 ,9 

36-40 3 ,4 

Total 852 100,0 

Διάγραμμα 10.15 

Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τα έτη διευθυντικής εμπειρίας 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε26, φαίνεται ότι ποσοστό της τάξης του 31.9% των 

ερωτηθέντων έχει διευθυντική εμπειρία από 0 έως 5 έτη, ποσοστό 32,9% έχει διευθυντική 

εμπειρία 6 έως 10 έτη, ποσοστό 21,6% έχει διευθυντική εμπειρία 11 έως 15 έτη, ποσοστό 

6,7% έχει διευθυντική εμπειρία 16 έως 20 έτη, ποσοστό 4% έχει διευθυντική εμπειρία 21 έως 

25 έτη, ποσοστό της τάξης του 1,6% εμφανίζει διευθυντική εμπειρία 26 έως 30 έτη, ποσοστό 

0,9% δήλωσε διευθυντική εμπειρία 31 έως 35 έτη και τέλος, το 0,4% εμφανίζει διευθυντική 

εμπειρία 36 έως 40 έτη. 
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Πίνακας Ε27. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την περιοχή 

 Frequency Valid Percent 

Valid Αστική 393 46,1 

Ημι-αστική 212 24,9 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 100 11,7 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 59 6,9 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 24 2,8 

Νησιωτική 64 7,5 

Total 852 100,0 

 

Διάγραμμα 10.16 

Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την περιοχή 

 
 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Ε27, το 48,6% των διευθυντών δήλωσε ότι το σχολείο 

τους ανήκει σε αστική περιοχή, το 27,3% σε ημι-αστική, το 12,7% σε πεδινή 

αγροτική/κτηνοτροφική, το 8,0% σε ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική, και το 3,4% σε 

ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική. 
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Πίνακας Ε28. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 207 24,3 

ΟΧΙ 645 75,7 

Total 852 100,0 

 

Διάγραμμα 10.17 

Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ της Σχολικής 

Επιτροπής 

 
 

 

 

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Ε28, το 24,3% των διευθυντών δήλωσε ότι 

αποτελεί μέλος του Δ.Σ της Ενιαίας Σχολική Επιτροπής του δήμου του, ενώ το 75,7% 

απάντησε αρνητικά.   
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10.2 Η μορφή της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

10.2.1 Αντιλήψεις σχετικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Ο πρώτος κεντρικός άξονας της έρευνας σχετίζεται με τη μορφή της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής. Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε1, ο οποίος εμφανίζεται σε προηγούμενη ενότητα, ο 

άξονας αυτός διαχωρίζεται σε 5 επιμέρους άξονες, ο πρώτος εκ των οποίων αναφέρεται στις 

αντιλήψεις των 3 δειγμάτων σχετικά με τη συνένωση των παλιών Σ.Ε σε 2 ενιαίες, μία για 

την Πρωτοβάθμια και μία για την Δευτεροβάθμια και κατά πόσο αυτή η αλλαγή συνέβαλε 

στην προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία, σύμφωνα και με 

τις συστάσεις που προέρχονται από τον ΟΟΣΑ, για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στην Ελλάδα (ΟΟΣΑ, 2008). Στις παρακάτω υποενότητες αποτυπώνονται οι 

αντιλήψεις και των 3 ομάδων στα 2 αυτά ερωτήματα. 

1ο ερώτημα – Κατά πόσο συμφωνείτε με τη συνένωση όλων των παλιών Σχολικών 

Επιτροπών σε δύο Ενιαίες; 

Αναφορικά με το 1ο ερώτημα της έρευνας, κατά πόσο δηλαδή συμφωνούν οι 3 ομάδες του 

δείγματος με τη συνένωση όλων των παλιών Σ.Ε σε 2 ενιαίες, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε29. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το βαθμό συμφωνίας 

τους σχετικά με τη συνένωση των Σ.Ε  

 Frequency Valid Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 1,3 

Διαφωνώ 4 2,6 

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 14 9,1 

Συμφωνώ 57 37,0 

Συμφωνώ απόλυτα 77 50,0 

Total 154 100,0 

Missing System 2  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε29, από τις 154 απαντήσεις που καταγράφησαν,  η συντριπτική 

πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (87%) απαντάει θετικά ως προς την συνένωση των Σχολικών 

Επιτροπών (αξιοσημείωτο είναι ότι οι μισοί συμφωνούν απόλυτα), ενώ το 9,1% κρατάει 

ουδέτερη στάση. Μόλις το 3,9% δεν συμφωνεί με την συνένωση των παλιών Σ.Ε σε 2 ενιαίες.  
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Πίνακας Ε30. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε σχετικά  

με τη συνένωση των παλιών Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε  

σχετικά με τη συνένωση των Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  60.916 

df 20 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  8.776 

df 4 

Sig.  .067 

 

Ηλικία 

Chi – square  24.209 

df 16 

Sig.  .085 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  80.288 

df 116 

Sig.  .995 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  14.756 

df 12 

Sig.  .255 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .317 

df 4 

Sig.  .989 

 

Πίνακας Ε31. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη 

συνένωση των παλιών Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με τη συνένωση των Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  24.362 

df 5 

Sig.  .000185 

 

Φύλο 

Chi – square  8.398 

df 1 

Sig.  .054 

 

Ηλικία 

Chi – square  3.899 

df 4 

Sig.  .420 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  28.669 

df 29 

Sig.  .482 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  .388 

df 3 

Sig.  .943 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .075 

df 1 

Sig.  .784 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε30 (και τον Πίνακα Α1, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), από 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού συμφωνίας των προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη 

συνένωση των παλιών Σ.Ε, φαίνεται ότι ο τύπος της περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό 

την άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05 [x² (20, N= 154)= 60.916, p= 0.000005 < α, V= 0.390 > 0.3] 

(Cohen, 1988). Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι πρόεδροι των Σ.Ε σε νησιωτικές 

περιοχές είναι πιο προβληματισμένοι, διστακτικοί και δύσπιστοι αναφορικά με την 

αλλαγή που έγινε, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους προέδρους  (Πίνακας Β1, βλ. 

Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη 

παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε 

(Πίνακας Ε31) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ1, βλ. 

Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής 

(με sig. < 0.0033).  

 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Πίνακας Ε32. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς το βαθμό συμφωνίας τους 

σχετικά με τη συνένωση των Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 113 13,3 

Διαφωνώ 167 19,6 

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 197 23,1 

Συμφωνώ 270 31,7 

Συμφωνώ απόλυτα 104 12,2 

Total 851 100,0 

Missing System 1  

Total 852  

Από την πλευρά των διευθυντών, τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά. Σύμφωνα με τον 

Πίνακα Ε32, από τις 851 απαντήσεις που καταγράφησαν, το ποσοστό που συμφωνεί 

μειώνεται περίπου στο μισό, καθώς θετική άποψη για την αλλαγή αυτή έχει το 43,9%. Το 

23,1% δηλώνει ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί και το 32,9% διαφωνεί με την συνένωση 

που πραγματοποιήθηκε.  
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Πίνακας Ε33. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με τη 

συνένωση των παλιών Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με τη συνένωση των Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  29.930 

df 20 

Sig.  .071 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  71.707 

df 48 

Sig.  .015 

 

Φύλο 

Chi – square  35.633 

df 4 

Sig.  .000 

 

Ηλικία 

Chi – square  48.155 

df 16 

Sig.  .000 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  7.771 

df 8 

Sig.  .456 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  60.578 

df 28 

Sig.  .000 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  41.880 

df 28 

Sig.  .044 

 

 

Πίνακας Ε34. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με τη 

συνένωση των παλιών Σ.Ε (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με τη συνένωση των Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  4.367 

df 5 

Sig.  .498 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  14.652 

df 12 

Sig.  .261 

 

Ηλικία 

Chi – square  12.620 

df 4 

Sig.  .013 

 

Φύλο 

Chi – square  8.442 

df 1 

Sig.  .004 

 Chi – square  1.146 
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Επιπλέον σπουδές df 2 

Sig.  .564 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  14.487 

df 7 

Sig.  .043 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  15.342 

df 7 

Sig.  .052 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε33 (και τους Πίνακες Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, βλ. Παράρτημα: Chi 

square tests), από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 

δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, 

επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, συνολικός χρόνος 

διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού συμφωνίας των διευθυντών σχολικών μονάδων 

σχετικά με τη συνένωση των παλιών Σ.Ε, φαίνεται ότι ο τύπος της βαθμίδας εκπαίδευσης 

της σχολικής μονάδας, το φύλο, η ηλικία, ο συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

και ο συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας επηρεάζουν σε μικρό βαθμό την άποψη 

των διευθυντών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

α= 0.05 [βαθμίδα εκπαίδευση σχολικής μονάδας: x² (48, N= 851)= 71.707, p= 0.015 < α, V= 

0.141 < 0.2], [φύλο: x² (4, N= 851)= 35.663, p= 0.000 < α, V= 0.205 > 0.2], [ηλικία: x² (16, 

N= 851)= 48.155, p= 0.000 < α, V= 0.119 < 0.2], [συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας: x² (28, N= 851)= 60.578, p= 0.000 < α, V= 0.128 < 0.2], [συνολικός χρόνος 

διευθυντικής εμπειρίας: x² (28, N= 851)= 41.880, p= 0.044 < α]. Για να μπορέσει να 

αποτυπωθεί αυτή η μικρού βαθμού εξάρτηση των παραπάνω μεταβλητών πραγματοποιήθηκε 

μη παραμετρικός έλεγχος σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H (Πίνακας Ε34) και στη 

συνέχεια αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακες Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, βλ. Παράρτημα: 

Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών των εξαρτημένων μεταβλητών.  

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ελέγχων δείχνουν ότι αναφορικά με το φύλο 

(Πίνακας Β3, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation), ενώ τα ποσοστά διαφωνίας ανάμεσα στα 2 

φύλα κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα (15,4% άνδρες, 17,5% γυναίκες), στα ποσοστά 

συμφωνίας παρατηρείται μια σημαντική στατιστικά διαφορά (24,4% άνδρες, 19,7% γυναίκες) 

με αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το 16% των γυναικών κρατάνε μια πιο ουδέτερη στάση σε 

αντίθεση με τους άνδρες (7,2%). Φαίνεται λοιπόν, ότι οι γυναίκες είναι πιο διστακτικές να 

εκφράσουν την συμφωνία τους με την συνένωση των παλιών Σ.Ε σε αντίθεση με τους 

άνδρες. Αναφορικά με την ηλικία (Πίνακας Β4, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation), 

παρατηρείται ότι οι νεότεροι διευθυντές (31-40 έτη) σε ποσοστό 42,6% εκφράζουν την 



146 
 

διαφωνία τους στην αλλαγή που έγινε, σε αντίθεση με τους πιο ηλικιωμένους (51-60 έτη, 

61 και άνω) που εκφράζονται με θετικό τρόπο (33% και 29,2% αντίστοιχα). Ακριβώς το 

αντίστροφο συμβαίνει με τον βαθμό συμφωνίας υπέρ της συνένωσης των Σ.Ε ( 22,9% οι 

νεότεροι, 48% και 51,9% οι πιο ηλικιωμένοι). Τέλος, αναφορικά με τον συνολικό χρόνο 

εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας (Πίνακας Β5, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation), η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων φαίνεται να επαληθεύει τα ευρήματα της προηγούμενης μεταβλητής (ηλικία). 

Και εδώ, οι διευθυντές μικρότερης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας (16-20 έτη) σε ποσοστό 

33,9% διαφωνούν και σε ποσοστό 31,4% συμφωνούν με την αλλαγή που έγινε, ενώ από 

την άλλη πλευρά οι διευθυντές με την μέγιστη εκπαιδευτική προϋπηρεσία κατά 21,4% 

διαφωνούν και κατά 64,3% συμφωνούν με τη συνένωση των παλιών Σ.Ε.  

 

Γ) Πρόεδροι Δ.Ε.Π 

Πίνακας Ε35. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς τις αντιλήψεις τους 

σχετικά με τις αλλαγές που επέφερε ο καλλικρατικός νόμος 

 Frequency Valid Percent 

Valid Θετικά 59 75,6 

Αρνητικά 5 6,4 

Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή 3 3,8 

Δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα 3 3,8 

Έχει θετικά και αρνητικά 8 10,3 

Total 78 100,0 

 

Τέλος, από τον Πίνακα Ε35, από τις 78 απαντήσεις που καταγράφησαν, προκύπτει ότι το 

σύνολο των προέδρων Δ.Ε.Π (75,6%) αντιμετωπίζει θετικά τις αλλαγές που επέφερε ο 

καλλικρατικός νόμος για τις Σ.Ε, το 6,4% αρνητικά, το 10,3% δηλώνει ότι υπάρχουν θετικά 

στοιχεία στον καινούριο νόμο αλλά και αρνητικά, το 3,8% δηλώνει ότι ο Καλλικράτης δεν 

δημιούργησε καμία αλλαγή και τέλος, το 3,8% θεωρεί ότι είναι ακόμα πολύ σύντομο το 

διάστημα για να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις 

μερικών προέδρων Δ.Ε.Π, σε κάθεμια από τις παραπάνω κατηγορίες απαντήσεων: 

 Υ42: «Θετικά. Θεωρώ πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Να φανταστείτε πριν από 

τον Καλλικράτη, που συμπίπτει χρονικά και πριν από την οικονομική κρίση, η 

χρηματοδότηση που έπαιρνε το κάθε σχολείο ξεχωριστά ήτανε πάρα πολύ μεγάλη. Με 

τον Καλλικράτη, και λόγω της οικονομικής κρίσης αυτή η χρηματοδότηση έχει μειωθεί 

δραματικά. Όμως λόγω της κεντρικής διαχείρισης που γίνεται πλέον, γίνεται μεγάλη 

οικονομία, οπότε μπορούμε και λειτουργούμε. Παλιότερα υπήρχε μεγάλη σπατάλη. Οι 
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διευθυντές δεν έμπαιναν στη διαδικασία στο να αξιολογήσουν και να εξοικονομήσουν 

χρήματα και παντού υπήρχε υπερτιμολόγηση. Τώρα υπάρχει κεντρική διαχείριση και 

γίνεται ένα συμμάζεμα». 

 Υ36: «Αρνητικά. Έγιναν τα πράγματα πάρα πολύ πρόχειρα και δημιουργούνται πολλά 

προβλήματα». 

 Υ40: «Η αλλαγή του Καλλικράτη είναι θετική από τη μία, λόγω του ότι συνενώνει και 

συγχωνεύει τον τρόπο λειτουργίας των πρώην Σχολικών Επιτροπών σε μία κεντρική 

Σχολική Επιτροπή, οπότε υπάρχει η δυνατότητα μέσα από μία κεντρική διαχείριση να 

υπάρχει καλύτερη δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας προς τις σχολικές μονάδες, αλλά 

δεν είναι επαρκής λόγω του ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό για να καλύψει 

όλες αυτές τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται». 

 Υ15: «Όσον αφορά το δήμο μας, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και πριν το 2010, επειδή ο 

δήμος μας είναι αρκετά μικρός, είχαμε μία Σχολική Επιτροπή για το Γυμνάσιο και το 

Λύκειο και μία Σχολική Επιτροπή για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο. Η διαφορά με 

το σήμερα είναι ότι το οικονομικό κομμάτι το οποίο τότε το διαχειρίζονταν η 

γραμματέας της Σχολικής Επιτροπής, ενώ σήμερα το διαχειρίζεται ο δήμος. Σε μας επί 

της ουσίας δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή». 

 Υ59: «Έχει πάρα πολλές αναθεωρήσεις όσον αφορά και το γενικότερο πλαίσιο της 

παλιότερης Σχολικής Επιτροπής σε μια ενιαία σύσταση, προσπάθειας της σύνθεσης αλλά 

και της αποδόμησης άλλων καταστάσεων, που τελικά εγώ το βλέπω στην πράξη με την 

γραφειοκρατία που επικρατεί, ότι τουλάχιστον σαν αποτέλεσμα ακόμα δεν έχει φανεί. 

Επί της ουσίας, αν και άλλαξε μορφή η Σχολική Επιτροπή δε λύθηκαν σημαντικά 

προβλήματα, αντιθέτως δημιουργήθηκαν πρόσθετα με όλες αυτές τις εναλλαγές. 

Διπλάσια εργασία και με λιγότερο προσωπικό. Ο Καλλικράτης δεν λειτουργεί 

ουσιαστικά. Όταν δεν το έχεις στελεχώσει, έχεις βγάλει έναν νόμο, προσπαθείς να 

λειτουργήσεις αλλά ούτε το στελεχώνεις ούτε τον ενισχύεις οικονομικά, ούτε η εφορία 

σου είναι οργανωμένη και ψάχνεσαι, δε λειτουργεί ο Καλλικράτης». 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η άποψη του Υ33: «Πιστεύω ότι καλώς έγινε με τον 

Καλλικράτη αυτή η συνένωση όλων των παλαιών Σχολικών Επιτροπών, όμως πιστεύω 

ότι δεν είναι σωστό το όργανο που δημιουργήθηκε. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να 

δημιουργηθεί μία υπηρεσία μέσα στο δήμο και όχι ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου». 
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Πίνακας Ε36. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Δ.Ε.Π σχετικά με τη 

συνένωση των παλιών Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

 Βαθμός συμφωνίας προέδρων Δ.Ε.Π 

σχετικά με τη συνένωση των Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  31.625 

df 20 

Sig.  .047 

 

Φύλο 

Chi – square  11.014 

df 4 

Sig.  .026 

 

Ηλικία 

Chi – square  15.003 

df 12 

Sig.  .241 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  36.993 

df 60 

Sig.  .992 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  6.689 

df 12 

Sig.  .877 

 

 

Πίνακας Ε37. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας προέδρων ΔΕΠ σχετικά με τη 

συνένωση των παλιών Σ.Ε (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας προέδρων Δ.Ε.Π 

σχετικά με τη συνένωση των Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.488 

df 5 

Sig.  .262 

 

Φύλο 

Chi – square  .045 

df 1 

Sig.  .831 

 

Ηλικία 

Chi – square  .977 

df 3 

Sig.  .807 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  16.578 

df 15 

Sig.  .345 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.311 

df 3 

Sig.  .727 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε36 (και τους Πίνακες Α7, Α8, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων (περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο) και του βαθμού 
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συμφωνίας των προέδρων ΔΕΠ σχετικά με τη συνένωση των παλιών Σ.Ε, φαίνεται ότι η 

περιοχή και το φύλο επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων ΔΕΠ πάνω 

στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [περιοχή: x² 

(20, Ν= 78)= 31.625, p=0.047 < α, V= 0.359 > 0.3] [φύλο: x² (4, N= 78)= 11.014, p= 0.026 < 

α, V= 0.383 > 0.3], κάτι όμως που από τον μη παραμετρικό έλεγχο Krsuskal-Wallis H 

(Πίνακας Ε37) δεν επιβεβαιώνεται.  

2ο ερώτημα – Κατά πόσο συμφωνείτε με την άποψη ότι η αλλαγή αυτή, ενισχύει την 

προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία; 

Αναφορικά με το 2ο ερώτημα της έρευνας, κατά πόσο δηλαδή συμφωνούν οι 3 ομάδες του 

δείγματος με την άποψη ότι η συνένωση όλων των παλιών Σχολικών Επιτροπών σε 2 ενιαίες, 

ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία, οι 

απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Α) Πρόεδροι ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε38. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το βαθμό συμφωνίας 

τους σχετικά με την άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης 

που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία. 

 Frequency Valid Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 2,0 

Διαφωνώ 25 16,4 

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 53 34,9 

Συμφωνώ 56 36,8 

Συμφωνώ απόλυτα 15 9,9 

Total 152 100,0 

Missing System 4  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε38, από τις 152 απαντήσεις που καταγράφησαν,  το 

18,4% των προέδρων Σ.Ε διαφωνεί με την άποψη ότι ο καλλικρατικός νόμος για την 

εκπαίδευση λειτουργεί αποκεντρωτικά, το 34,9% κρατάει ουδέτερη στάση και το 46,7% 

στηρίζει ότι οι αλλαγές που έλαβαν χώρα βοηθούν στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος (το 10% περίπου συμφωνεί απόλυτα). 
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Πίνακας Ε39. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από 

την ελληνική πολιτεία (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την άποψη ότι η 

συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την 

προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική 

πολιτεία 

 

Περιοχή 

Chi – square  25.589 

df 20 

Sig.  .180 

 

Φύλο 

Chi – square  19.951 

df 4 

Sig.  .001 

 

Ηλικία 

Chi – square  20.301 

df 16 

Sig.  .207 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  112.370 

df 116 

Sig.  .578 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  13.476 

df 12 

Sig.  .335 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .610 

df 4 

Sig.  .962 

 

Πίνακας Ε40. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από 

την ελληνική πολιτεία (Kruskal Wallis Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την άποψη ότι η 

συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την 

προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική 

πολιτεία 

 

Περιοχή 

Chi – square  5.554 

df 5 

Sig.  .352 

 

Φύλο 

Chi – square  10.938 

df 1 

Sig.  .001 

 

Ηλικία 

Chi – square  7.139 

df 4 

Sig.  .129 

 Chi – square  36.908 
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Επάγγελμα df 29 

Sig.  .149 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.516 

df 3 

Sig.  .678 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  .997 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε39 (και τον Πίνακα Α9, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), από 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και  του βαθμού συμφωνίας των προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από 

την ελληνική πολιτεία, φαίνεται ότι η μεταβλητή του φύλου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό 

την άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05 [x² (4, N= 152)= 19.951, p= 0.001 < α, V= 0.365 > 0.3]. Πιο 

συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι άντρες σε ποσοστό 54,2% πιστεύουν ότι οι αλλαγές που 

έλαβαν χώρα στην εκπαίδευση με την εφαρμογή του καλλικράτη, ενισχύουν την 

προσπάθεια αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος που επιχειρείται από την 

ελληνική πολιτεία, σε αντίθεση με τις γυναίκες που μόνο το 20,6% έχουν θετική άποψη. 

Αρνητική άποψη έχουν το 15,3% των αντρών και το 29,4% των γυναικών. Εντύπωση 

προκαλούν, ωστόσο, τα μεγάλα ποσοστά που σημειώθηκαν στο «ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ», τόσο στους άντρες (30,5%) τόσο και στις γυναίκες (50%). Φαίνεται ότι οι 

ερωτώμενοι δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στην συγκεκριμένη ερώτηση και προτίμησαν την 

ουδέτερη στάση (Πίνακας Β6, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω 

επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-

Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε40) και εν συνεχεία από το τεστ Mann-Whitney 

U (Πίνακας Γ6, βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της 

εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.05). 
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Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Πίνακας Ε41. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς το βαθμό συμφωνίας τους 

σχετικά με την άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία 

 Frequency Valid Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 103 12,1 

Διαφωνώ 183 21,5 

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 224 26,4 

Συμφωνώ 292 34,4 

Συμφωνώ απόλυτα 48 5,6 

Total 850 100,0 

Missing System 2  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε41, από τις 850 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 40% των 

διευθυντών σχολικών μονάδων θεωρεί ότι οι αλλαγές που έλαβαν χώρα με τον καλλικράτη 

στον τομέα την εκπαίδευσης, ενισχύουν την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από 

την ελληνική πολιτεία. Το 33,6% διαφωνεί με αυτή την άποψη και το 26,4% κρατάει 

ουδέτερη στάση.    

Πίνακας Ε42. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με την 

άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από 

την ελληνική πολιτεία (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με την άποψη ότι η 

συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την 

προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική 

πολιτεία 

 

Περιοχή 

Chi – square  18.034 

df 20 

Sig.  .585 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  69.408 

df 48 

Sig.  .023 

 

Φύλο 

Chi – square  13.343 

df 4 

Sig.  .010 

 

Ηλικία 

Chi – square  47.236 

df 16 

Sig.  .000 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  3.224 

df 8 

Sig.  .920 
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Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  67.521 

df 28 

Sig.  .000 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  40.850 

df 28 

Sig.  .055 

 

Πίνακας Ε43. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με την 

άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από 

την ελληνική πολιτεία (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με την άποψη ότι η 

συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την 

προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική 

πολιτεία 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.887 

df 5 

Sig.  .229 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  13.587 

df 12 

Sig.  .328 

 

Φύλο 

Chi – square  .682 

df 1 

Sig.  .409 

 

Ηλικία 

Chi – square  8.549 

df 4 

Sig.  .073 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.581 

df 2 

Sig.  .454 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  13.997 

df 7 

Sig.  .051 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  9.958 

df 7 

Sig.  .191 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε42, (και τους Πίνακες Α10, Α11, Α12, Α13, βλ. Παράρτημα: 

Chi square tests), από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 

των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, φύλο, 

ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, συνολικός χρόνος 

διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού συμφωνίας των διευθυντών σχολικών μονάδων 
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σχετικά με την άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία, φαίνεται ότι ο τύπος της βαθμίδας εκπαίδευσης 

της σχολικής μονάδας, το φύλο, η ηλικία και ο συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας επηρεάζουν σε πολύ μικρό βαθμό την άποψη των διευθυντών πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [βαθμίδα 

εκπαίδευση σχολικής μονάδας: x² (48, N= 850)= 69.408, p= 0.023 < α, V= 0.145 < 0.2], 

[φύλο: x² (4, N= 850)= 13.343, p= 0.010 < α, V= 0.125 > 0.2], [ηλικία: x² (16, N= 850)= 

47.236, p= 0.000 < α, V= 0.115 < 0.2], [συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας: x² (28, 

N= 850)= 67.521, p= 0.000 < α, V= 0.140 < 0.2]. Για να μπορέσει να αποτυπωθεί αυτή η 

μικρού βαθμού εξάρτηση των παραπάνω μεταβλητών πραγματοποιήθηκε μη παραμετρικός 

έλεγχος σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H (Πίνακας Ε43), ο οποίος δεν 

επιβεβαιώνει τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών.  

 

Γ) Πρόεδροι Δ.Ε.Π 

Πίνακας Ε44. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς τις αντιλήψεις τους 

σχετικά με την άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 25 32,1 

Όχι 17 21,8 

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την 

αποκέντρωση 

7 9,0 

Δεν γνωρίζω 29 37,2 

Total 78 100,0 

Τέλος, από τον Πίνακα Ε44, από τις 78 απαντήσεις που καταγράφησαν, φαίνεται ότι το 

32,1% των προέδρων Δ.Ε.Π πιστεύει ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια 

αποκέντρωσης που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία, το 21,8% διαφωνεί, ένα 9% 

πιστεύει ότι οι αλλαγές που επιφέρει ο καλλικράτης για την εκπαίδευση είναι προς την σωστή 

κατεύθυνση και ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 37,2% κρατάει ουδέτερη στάση, μη 

μπορώντας να συνδυάσει τις προαναφερθείσες αλλαγές με το αποκεντρωμένο σύστημα. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Δ.Ε.Π, σε κάθεμια από τις 

παραπάνω κατηγορίες απαντήσεων: 

 Υ46: «Βεβαίως την ενισχύει. Την ενισχύει με τη λογική ότι αντιμετωπίζονται καλύτερα 

οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Και αποκτάει η σχολική επιτροπή και μία ισχύ. 

Τα μέλη της σχολικής επιτροπής, ειδικά ο πρόεδρος, μετέχει ενεργά στο δημοτικό 



155 
 

συμβούλιο, σε αντίθεση με το παρελθόν. Υπήρξε μία συγκέντρωση σε ένα πρόσωπο, 

αλλά μέσα στο διοικητικό συμβούλιο μετέχουν και άτομα τα οποία προέρχονται από την 

εκπαίδευση, από τους συλλόγους γονέων, όποτε μπαίνει στο παιχνίδι και η κοινωνία. 

Όποτε υπάρχει διασπορά. Απλώς έχεις περισσότερη ισχύ με αυτό τον τρόπο και 

καλύτερη διαχείριση προφανώς». 

 Υ5: «Για μένα αυτό δεν είναι αποκέντρωση. Γιατί τα χρήματα πάλι από τα κεντρικά 

προέρχονται, από το Υπουργείο Εσωτερικών και έρχονται από την πρωτεύουσα προς 

κάθε Δήμο. Από κει και πέρα, ο Δήμος είναι αυτός, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, που 

διαχειρίζεται τα χρήματα διαφορετικά και υπάρχει ένας συγκεντρωτισμός όσον αφορά 

την διάθεση των χρημάτων». 

 Υ28: «Ναι, νομίζω πως το πράγμα είναι προς την σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την 

αποκέντρωση».  

 Υ10: «Είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο η κάθε σχολική μονάδα να λειτουργεί κατά το 

δοκούν, όποιος νομίζει, όποτε νομίζει και με όποιον τρόπο. Ενώ τώρα είναι ένας 

ενιαίος τρόπος και επομένως πιο αποτελεσματικός. Σε αντίθεση με αυτό που λέμε, ότι 

όσο πιο πολύ μοιράζεται, πιο πολύ αποκεντρώνεται. Τέλοσπάντων, εγώ και τα δύο τα 

βάζω, δεν ξέρω τι να απαντήσω». 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και οι απόψεις του Υ32 και του Υ7: «Ναι συμφωνώ 

απόλυτα. Και στις σχολικές επιτροπές φαίνεται ότι με τον καλλικράτη ενισχύεται η 

προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από την Ελληνική Πολιτεία. Και ας έγινε σε 

πρώτη φάση η συγκέντρωση όλων των σχολείων. Πρέπει να γνωρίζουμε συγκεντρωτικά 

ποια είναι η κατάσταση των σχολικών μονάδων, σε εξοπλισμό, σε κατανάλωση 

πετρελαίου κ.τ.λ, για να μπορούμε να λειτουργούμε καλύτερα και να βάζουμε 

προτεραιότητες. Έγινε η συγκέντρωση και τώρα λειτουργεί αποκεντρωτικά. 

Διατυπώνονται τα αιτήματα πιο κοστολογημένα και πιο ιεραρχημένα» 

.«Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ουσιαστικά οι δήμοι έχουν μεγαλώσει που σημαίνει ότι 

θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός για όλες τις σχολικές μονάδες, κεντρικός 

σχεδιασμός, και όχι επιμέρους επιτροπές που θα πρέπει να συνεργάζονται για να έχει το 

κατάλληλο αποτέλεσμα για όλα τα σχολεία. Αυτό, δεν είναι ακριβώς συγκεντρωτισμός 

επειδή οι ίδιοι οι άνθρωποι θα πρέπει να κρίνουν με τα ίδια κριτήρια όλα τα σχολεία, 

όπου βρίσκονται. Είναι διαφορετικό να έχεις ένα σχολείο σε ένα ορεινό χωριό και είναι 

διαφορετικό να έχεις ένα σχολείο στην πόλη. Επομένως, πρέπει οι ίδιοι οι άνθρωποι να 

κρίνουν όλες τις περιπτώσεις που θα αντιμετωπίσουν». 
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Πίνακας Ε45. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Δ.Ε.Π σχετικά με την 

άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από 

την ελληνική πολιτεία (Pearson Chi-Square Tests) 

 Βαθμός συμφωνίας προέδρων Δ.Ε.Π 

σχετικά με την άποψη ότι η 

συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την 

προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική 

πολιτεία 

 

Περιοχή 

Chi – square  17.232 

df 15 

Sig.  .305 

 

Φύλο 

Chi – square  1.261 

df 3 

Sig.  .738 

 

Ηλικία 

Chi – square  9.763 

df 9 

Sig.  .370 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  43.800 

df 45 

Sig.  .523 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  6.933 

df 9 

Sig.  .644 

 

Πίνακας Ε46. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Δ.Ε.Π σχετικά με την 

άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από 

την ελληνική πολιτεία (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας προέδρων Δ.Ε.Π 

σχετικά με την άποψη ότι η 

συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την 

προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική 

πολιτεία 

 

Περιοχή 

Chi – square  1.296 

df 5 

Sig.  .935 

 

Φύλο 

Chi – square  .404 

df 1 

Sig.  .525 

 

Ηλικία 

Chi – square  6.158 

df 3 

Sig.  .104 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  15.821 

df 15 

Sig.  .394 
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Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.741 

df 3 

Sig.  .628 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε45 και Ε46, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο) και του βαθμού συμφωνίας των προέδρων Δ.Ε.Π σχετικά με 

την άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται 

από την ελληνική πολιτεία, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.2.2 Το όργανο 

Σε συνέχεια του πρώτου κεντρικού άξονα, ο δεύτερος υποάξονας σχετίζεται με την μελέτη 

του οργάνου (διοικητικού συμβουλίου) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Πίνακα Ε1, ο άξονας αυτός διαιρείται σε 2 επιμέρους κατηγορίες, όπου 

εξετάζονται τα μέλη του οργάνου και ο πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.  

10.2.2.1 Τα μέλη 

Αναφορικά με τα μέλη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, που απαρτίζουν το νέο όργανο, 

κατά το σχεδιασμό της έρευνας προέκυψαν μια σειρά από ερωτήματα τα οποία απευθύνονται 

κυρίως στους προέδρους Σ.Ε, μιας και αυτοί είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα.  

10.2.2.1.1 Αριθμός μελών 

3ο ερώτημα – Από πόσα μέλη αποτελείται το Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής του δήμου 

σας; 

Αναφορικά με το 3ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε47. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τον αριθμό των 

μελών του Δ.Σ της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid 5 3 1,9 

7 22 14,1 

9 17 10,9 

10 1 ,6 

11 47 30,1 
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13 22 14,1 

14 2 1,3 

15 42 26,9 

Total 156 100,0 

 

Πίνακας Ε47.1. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τον αριθμό των 

μελών του Δ.Σ της Σ.Ε (περιγραφική ανάλυση)  

 

N Valid 156 

Missing 0 

Mean 11,49 

Median 11,00 

Mode 11 

Std. Deviation 2,861 

Variance 8,187 

Range 10 

Minimum 5 

Maximum 15 

Από τους Πίνακες Ε47 και Ε47.1, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, φαίνεται ότι 

οι δήμοι έχουν επιλέξει τα διευρυμένα σχήματα για τον σχηματισμό των διοικητικών 

συμβουλίων των Σ.Ε (από 11 μέλη και πάνω το ποσοστό κυμαίνεται στο 72,4%), ενώ μόνο το 

26,9% έχει επιλέξει ένα πιο μικρό σχήμα (από 9 μέλη και κάτω). Ο μέσος όρος του δείγματος 

είναι τα 11,49 μέλη, ενώ η επικρατούσα τιμή (καθώς και η διάμεσος) είναι τα 11 μέλη,  με 

διακύμανση 8,187 και τυπική απόκλειση 2,861.  

 

Πίνακας Ε48. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αριθμός μελών του Δ.Σ της Σ.Ε  

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Αριθμός μελών του Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  102.653 

df 35 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  9.031 

df 7 

Sig.  .250 

 

Ηλικία 

Chi – square  78.418 

df 28 

Sig.  .301 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  162.515 

df 210 

Sig.  .994 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  31.092 

df 21 

Sig.  .072 
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Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  4.029 

df 7 

Sig.  .776 

 

Πίνακας Ε49. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αριθμός μελών του Δ.Σ της Σ.Ε  

(Kruskal Wallis Tests) 

 

δδ Αριθμός μελών του Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  56.360 

df 5 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  .452 

df 1 

Sig.  .501 

 

Ηλικία 

Chi – square  33.527 

df 4 

Sig.  .220 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  42.963 

df 30 

Sig.  .089 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.839 

df 3 

Sig.  .607 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .666 

df 1 

Sig.  .414 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε48 (και τον Πίνακα Α14, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), από 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του αριθμού των μελών που απαρτίζουν του Δ.Σ της Σ.Ε, 

φαίνεται ότι ο τύπος της περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων 

Σ.Ε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² 

(35, N= 156)= 102.653, p= 0.000000014458 < α, V= 0.385 > 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, 

διακρίνεται ότι οι δήμοι στις αστικές και ημιαστικές περιοχές προτιμούν τα μεγαλύτερα 

σχήματα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές (πεδινές, νησιωτικές, ημι-ορεινές, 

ορεινές) (Πίνακας Β7, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται 

και από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε49) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney 
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U (Πίνακας Γ7, βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της 

εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 

 

10.2.2.1.2 Κριτήρια επιλογής αριθμού μελών 

4ο ερώτημα – Για ποιο λόγο έχει επιλεγεί αυτός ο αριθμός μελών για τη στελέχωση του 

Δ.Σ;  

Αναφορικά με το 4ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε50. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τα κριτήρια 

επιλογής του αριθμού μελών του Δ.Σ 

 Frequency Valid Percent 

Valid Δε γνωρίζω 14 9,0 

Έτσι ήταν από παλιότερα 51 32,7 

Είναι λειτουργικό 9 5,8 

Μεγαλύτερη εκπροσώπηση 38 24,4 

Έτσι ορίζεται από τη νομοθεσία 26 16,7 

Πληθυσμιακό κριτήριο 12 7,7 

Είναι πολιτική απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου 

6 3,8 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε50, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

24,4% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι ο λόγος για τον οποίο έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος 

αριθμός μελών στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής του είναι για να υπάρχει μεγαλύτερη 

εκπροσώπηση, το 16,7% δηλώνει ότι έτσι ορίζεται από τη νομοθεσία, το 32,7% ότι έτσι ήταν 

από παλιότερα, το 5,8% ότι είναι πιο λειτουργικό, το 7,7% ότι έχει ληφθεί υπόψιν το 

πληθυσμιακό κριτήριο της περιοχής, το 3,8% ότι είναι πολιτική απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου και το 9% απάντησε ότι δε γνωρίζει. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις 

μερικών προέδρων Σ.Ε, σε κάθεμια από τις παραπάνω κατηγορίες απαντήσεων: 

 Χ99: «Αυτή η επιλογή είχε γίνει από όταν δημιουργήθηκαν οι Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές. Από το 2011 αν θυμάμαι καλά. Οπότε δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω γιατί 

είχε γίνει αυτή η επιλογή. Ωστόσο, εκπροσωπείται το σύνολο της κοινωνίας με αυτόν 

τον αριθμό». 

 Χ149: «Έτσι το βρήκαμε, με 11 μέλη, από τους προκατόχους και το διατηρήσαμε. 

Ηταν αρκετά δίκαιο καθώς υπήρχαν αντιπρόσωποι από 3 δημοτικές παρατάξεις, 

διευθυντές από σχολικές μονάδες, εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων και ήταν αρκετά 
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ευέλικτο σχήμα, ώστε να υπάρχει απαρτία. Σε Δ.Σ με παραπάνω των 11 ατόμων, 

υπάρχει δυσκολία στην πραγματοποίηση απαρτίας στα συμβούλια». 

 Χ133: «Για να είναι πιο λειτουργικό το Δ.Σ σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της 

Σχολικής Επιτροπής. Όταν ένα σώμα αποτελείται από τους αιρετούς μόνο, και 

ειδικότερα, όταν δεν έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο, πιθανότητα να μη 

μπορέσουν να αποδώσουν το ίδιο, με το όταν θα υπάρχει η παρουσία μελών της 

Α΄βαθμιας εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν, η συμμετοχή των μελών της Α΄βαθμιας 

συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και κρίνεται 

αναγκαία. Καθώς επίσης και οι φορείς της τοπικής κοινωνίας που προέρχονται από 

τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Οπότε σχετίζονται όλοι με το κομμάτι της 

Α΄βαθμιας Εκπ/σης. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη απήχηση και μεγαλύτερη κατανόηση, 

μεγαλύτερη αντίληψη στην ανάγκη για σωστές λήψεις αποφάσεων, για την καλύτερη 

οργάνωση και λειτουργία όλης της Α΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής, που αυτό έχει ως 

αντίκτυπο σε όλα τα σχολεία και σε όλα τα παιδιά». 

 Χ89: «Για να υπάρχει πολυφωνία. Εάν είχαμε επιλέξει ένα πιο μικρό σχήμα, τότε θα 

συνεδριάζαμε πολύ λίγα άτομα. Με μεγαλύτερο σχήμα, και για να πετύχουμε τη 

νόμιμη απαρτία, μαζευόμαστε περισσότεροι». 

 Χ91: «Έτσι ορίζει η νομοθεσία. Από τη στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει ότι η 

παράταξη του δημάρχου πρέπει να έχει τα 2/3, με τους διευθυντές που έχει μέσα και 

τους πολίτες, ο αριθμός μεγαλώνει». 

 Χ11: «Πάει ανάλογα με το μέγεθος της σχολικής κοινότητας. Εμείς έχουμε τόσα μέλη 

γιατί ο δήμος έχει 140 σχολεία. Αν ένας δήμος έχει 4 σχολεία, δεν θα έχει 11 άτομα η 

Σχολική Επιτροπή». 

 Χ107: «Αυτό εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Είναι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Θεωρώ ότι είμαστε ο μικρότερος αριθμός μελών που μπορεί να υπάρξει. Είναι, μαζί 

με τον πρόεδρο, τρία άτομα ως αιρετοί, 2 εκ των αρχαιότερων διευθυντών, ένας 

εκπρόσωπος από την Ένωση Γονέων και ένας πολίτης. Δεν θα μπορούσε να είμαστε 

λιγότεροι». 

Πίνακας Ε51. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Κριτήρια επιλογής του αριθμού μελών 

του Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

Δδ Κριτήρια επιλογής του αριθμού 

μελών του Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  86.283 

df 30 

Sig.  .000 
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Φύλο 

Chi – square  2.946 

df 6 

Sig.  .816 

 

Ηλικία 

Chi – square  35.765 

df 24 

Sig.  .058 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  158.236 

df 180 

Sig.  .877 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  31.653 

df 18 

Sig.  .064 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .131 

df 6 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε52. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Κριτήρια επιλογής του αριθμού μελών 

του Δ.Σ της Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Κριτήρια επιλογής του αριθμού 

μελών του Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  10.720 

df 5 

Sig.  .057 

 

Φύλο 

Chi – square  .014 

df 1 

Sig.  .904 

 

Ηλικία 

Chi – square  3.962 

df 4 

Sig.  .411 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  45.651 

df 30 

Sig.  .054 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  .426 

df 3 

Sig.  .935 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .003 

df 1 

Sig.  .956 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε51 (και τον Πίνακα Α15, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), από 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και των κριτηρίων επιλογής του αριθμού μελών του Δ.Σ της Σ.Ε, 

φαίνεται ότι ο τύπος της περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων 
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Σ.Ε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² 

(30, N= 156)= 86.283, p= 0.00000023762 < α, V= 0.315 > 0.3], κάτι όμως που από τον μη 

παραμετρικό έλεγχο Krsuskal-Wallis H (Πίνακας Ε52) δεν επιβεβαιώνεται. 

 

5ο ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τον αριθμό των μελών που απαρτίζουν 

το Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; 

Αναφορικά με το 5ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας Ε53. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τον βαθμό 

ικανοποίησής τους σχετικά με τον αριθμό μελών του Δ.Σ 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 2 1,3 

Ελάχιστα 14 9,0 

Μέτρια 33 21,2 

Πολύ 72 46,2 

Απόλυτα 35 22,4 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε53, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

1,3% των προέδρων Σ.Ε δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τον αριθμό των μελών που 

απαρτιζουν το Δ.Σ της Σ.Ε, το 9% είναι ελάχιστα ικανοποιημένο, το 21,2% μέτρια, το 46,2% 

πολύ και το 22,4% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο. 

Πίνακας Ε54. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με τον 

αριθμό μελών του Δ.Σ (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με τον αριθμό μελών του 

Δ.Σ 

 

Περιοχή 

Chi – square  43.979 

df 20 

Sig.  .102 

 

Φύλο 

Chi – square  2.796 

df 4 

Sig.  .592 

 

Ηλικία 

Chi – square  24.999 

df 16 

Sig.  .070 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  116.829 

df 120 

Sig.  .565 
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Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  14.213 

df 12 

Sig.  .287 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .114 

df 4 

Sig.  .998 

Πίνακας Ε55. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με τον 

αριθμό μελών του Δ.Σ (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με τον αριθμό μελών του 

Δ.Σ 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.537 

df 5 

Sig.  .128 

 

Φύλο 

Chi – square  1.829 

df 1 

Sig.  .176 

 

Ηλικία 

Chi – square  6.109 

df 4 

Sig.  .191 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  35.492 

df 30 

Sig.  .225 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.603 

df 3 

Sig.  .203 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  .998 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε54 και Ε55, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού 

ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με τον αριθμό μελών του Δ.Σ, φαίνεται ότι δεν 

υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05. 
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10.2.2.1.3 Συμμετοχή διευθυντών σχολικών μονάδων 

6ο Ερώτημα – Υπάρχει εκπροσώπηση της ενεργής εκπαιδευτικής κοινότητας στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

Αναφορικά με το 6ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας Ε56. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τη συμμετοχή 

διευθυντών σχολικών μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 144 93,5 

ΟΧΙ 10 6,5 

Total 154 100,0 

Missing System 2  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε56, από τις 154 απαντήσεις που καταγράφησαν, η 

συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (93,5%) δηλώνει ότι στα διοικητικά συμβούλια 

των Σ.Ε του συμμετέχουν ενεργά διευθυντές σχολικών μονάδων, ενώ το 6,5% απάντησε 

αρνητικά.  

Πίνακας Ε57. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Συμμετοχή διευθυντών σχολικών 

μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Συμμετοχή διευθυντών σχολικών 

μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.129 

df 5 

Sig.  .294 

 

Φύλο 

Chi – square  1.344 

df 1 

Sig.  .246 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.974 

df 4 

Sig.  .562 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  19.366 

df 29 

Sig.  .912 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  7.004 

df 3 

Sig.  .072 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 
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Πίνακας Ε58. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Συμμετοχή διευθυντών σχολικών 

μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Συμμετοχή διευθυντών σχολικών 

μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  5.294 

df 5 

Sig.  .381 

 

Φύλο 

Chi – square  1.485 

df 1 

Sig.  .223 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.618 

df 4 

Sig.  .624 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  33.659 

df 29 

Sig.  .252 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.250 

df 3 

Sig.  .236 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε57 και Ε58, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της συμμετοχής 

διευθυντών σχολικών μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
 

10.2.2.1.4 Συμμετοχή εκπροσώπου Ένωσης Γονέων 

7ο Ερώτημα – Υπάρχει εκπροσώπηση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων στο Δ.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής;  

Αναφορικά με το 7ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 
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Πίνακας Ε59. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τη συμμετοχή της 

Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 146 93,6 

ΟΧΙ 10 6,4 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε59, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, η 

συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (93,6%) δηλώνει ότι στα διοικητικά συμβούλια 

των Σ.Ε του συμμετέχει ενεργά ο εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, ενώ το 

6,4% απάντησε αρνητικά.   

Πίνακας Ε60. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Συμμετοχή Ένωσης Γονέων και 

Κηδεμόνων στο Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Συμμετοχή Ένωσης Γονέων και 

Κηδεμόνων στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  15.078 

df 5 

Sig.  .110 

 

Φύλο 

Chi – square  .085 

df 1 

Sig.  .771 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.464 

df 4 

Sig.  .833 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  22.344 

df 30 

Sig.  .841 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.266 

df 3 

Sig.  .352 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε61. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Συμμετοχή Ένωσης Γονέων και 

Κηδεμόνων στο Δ.Σ της Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Συμμετοχή Ένωσης Γονέων και 

Κηδεμόνων στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  18.301 

df 5 

Sig.  .103 

 

Φύλο 

Chi – square  .081 

df 1 
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Sig.  .776 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.274 

df 4 

Sig.  .866 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  39.081 

df 30 

Sig.  .124 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.276 

df 3 

Sig.  .233 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε60 και Ε61, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της συμμετοχής 

της Ένωσης Γονέων και κηδεμόνων στο Δ.Σ της Σ.Ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.2.2.1.5 Συμμετοχή μαθητή στη Δευτεροβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

8ο Ερώτημα – Υπάρχει εκπροσώπηση της ενεργής μαθητικής κοινότητας στο Δ.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής;  

Αναφορικά με το 8ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε62. Κατανομή του δείγματος των προέδρων της Δευτεροβάθμιας Σ.Ε αναφορικά 

με τη συμμετοχή μαθητή στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 34 43,6 

ΟΧΙ 44 56,4 

Total 78 100,0 

Missing System 78  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε62, από τις 78 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

43,6% των προέδρων των Δευτεροβάθμιων Σ.Ε δηλώνει ότι στα διοικητικά του συμβούλια 

συμμετέχει ενεργά ο εκπρόσωπος των μαθητών, ενώ το 56,4% απάντησε αρνητικά.  
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Πίνακας Ε63. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Συμμετοχή μαθητή στο Δ.Σ της Σ.Ε 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Συμμετοχή μαθητή στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  4.524 

df 5 

Sig.  .477 

 

Φύλο 

Chi – square  1.363 

df 1 

Sig.  .243 

 

Ηλικία 

Chi – square  14.793 

df 4 

Sig.  .065 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  43.337 

df 22 

Sig.  .104 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  .510 

df 3 

Sig.  .917 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε64. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Συμμετοχή μαθητή στο Δ.Σ της Σ.Ε 

(Kruskal Wallis Tests)  

δδ Συμμετοχή μαθητή στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  4.369 

df 5 

Sig.  .498 

 

Φύλο 

Chi – square  1.345 

df 1 

Sig.  .246 

 

Ηλικία 

Chi – square  11.568 

df 4 

Sig.  .071 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  32.408 

df 22 

Sig.  .081 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  .506 

df 3 

Sig.  .918 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 
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Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε63 και Ε64, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της συμμετοχής 

μαθητή στο Δ.Σ της Σ.Ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
 

10.2.2.1.6 Συμμετοχή μελών με εξειδικευμένες γνώσεις 

9ο Ερώτημα – Υπάρχουν μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν προτιμηθεί για τη 

στελέχωση του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής και λειτουργούν ως «τεχνοκράτες»; 

Αναφορικά με το 9ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε65. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τη συμμετοχή 

μελών με εξειδικευμένες γνώσεις στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 66 42,3 

ΟΧΙ 90 57,7 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε65, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

42,3% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι στα διοικητικά του συμβούλια συμμετέχουν μέλη που 

έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και λειτουργούν ως «τεχνοκράτες», ενώ το 57,7% απάντησε 

αρνητικά.  

Πίνακας Ε66. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις στο 

Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις στο 

Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  10.655 

df 5 

Sig.  .059 

 

Φύλο 

Chi – square  .397 

df 1 

Sig.  .529 

 

Ηλικία 

Chi – square  8.562 

df 4 

Sig.  .073 

 Chi – square  50.818 
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Επάγγελμα df 30 

Sig.  .110 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.406 

df 3 

Sig.  .333 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε67. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις στο 

Δ.Σ της Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις στο 

Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  10.587 

df 5 

Sig.  .060 

 

Φύλο 

Chi – square  .394 

df 1 

Sig.  .530 

 

Ηλικία 

Chi – square  8.507 

df 4 

Sig.  .075 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  37.880 

df 30 

Sig.  .153 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.247 

df 3 

Sig.  .355 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε66 και Ε67, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της συμμετοχής 

μελών με εξειδικευμένες γνώσεις στο Δ.Σ της Σ.Ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
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10.2.2.1.7 Κριτήρια επιλογής πολιτών 

10ο Ερώτημα – Με ποια κριτήρια έχει γίνει η επιλογή των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ, τα 

οποία δεν έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο;  

Αναφορικά με το 10ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε68. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τα κριτήρια 

επιλογής πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid Δε γνωρίζω 7 4,5 

Πολιτικά κριτήρια 66 42,4 

Απουσία τέτοιων μελών 22 14,1 

Εκπαιδευτικά κριτήρια 40 25,6 

Διάθεση ενασχόλησης 8 5,1 

Εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων 

8 5,1 

Εκπρόσωποι τοπικών φορέων 5 3,2 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε68, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

42,4% των προέδρων Σ.Ε απαντάει ότι το κριτήριο για την επιλογή των υπόλοιπων μελών του 

Δ.Σ, τα οποία δεν έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο (απλοί πολίτες), είναι πολιτικό, το 25,6% 

δηλώνει πως το κριτήριο είναι εκπαιδευτικό (να έχουν σχέση με την εκπαίδευση),  το 14,1% 

απαντάει ότι απουσιάζουν τέτοια μέλη, το 5,1% ότι λαμβάνει υπόψιν του τη διάθεση 

ενασχόλησης αυτών των ατόμων, το 5,1% ότι προέρχονται από τους Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεμόνων, το 3,2% δηλώνει ότι είναι εκπρόσωποι τοπικών φορέων (π.χ Οικονομικό 

Επιμελητήριο, Εμπορικός Σύλλογος κ.τ.λ), και τέλος, το 4,5% δε γνωρίζει. Χαρακτηριστικές 

είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε, σε κάθεμια από τις παραπάνω κατηγορίες 

απαντήσεων: 

 Χ64: «Δεν το γνωρίζω αυτό. Τους έχει ορίσει το δημοτικό συμβούλιο. Το δημοτικό 

συμβούλιο είναι αυτό που ορίζει τα μέλη του Δ.Σ. Δεν το έχω ψάξει και δεν το 

γνωρίζω. Ίσως θα έλεγα με πολιτικά κριτήρια».  

 Χ156: «Είναι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων. Άτομα τα οποία ήταν 

υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και δεν είχαν εκλεγεί». 

 Χ38: «Δυστυχώς, δεν γίνεται κάποια επιλογή, γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέλη. 

Υπάρχουν μόνο τα μέλη που έχουν θεσμικό ρόλο.». 
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 Χ31: «Με κριτήρια να έχουνε γνώσεις πάνω σε αυτό, εκπαιδευτικά κριτήρια δηλαδή. 

Έχουμε επιλέξει εκπαιδευτικούς και συνταξιούχους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

θέλουνε να ασχοληθούνε». 

 Χ17: «Τυχαία, από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν ήτανε ούτε πολιτικά τα κριτήρια ούτε 

το συγκεκριμένο άτομο είχε σχέση με την εκπαίδευση. Ένας απλός πολίτης ήταν, 

επιχειρηματίας, απλά ήτανε πάρα πολύ δραστήριος στην περιοχή και τον 

προτιμήσαμε». 

 Χ147: «Είναι αντιπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων, που σημαίνει πως μπορεί να μας 

κάνει γνωστά κάποια προβλήματα από την μεριά των γονιών κ των παιδιών». 

 Χ98: «Βάζουμε εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και φορέων, όπως ο 

Εμπορικός Σύλλογος για παράδειγμα ή το Εμπορικό Επιμελητήριο. Δηλαδή, πολίτες 

βάζεις και από τις κοινωνικές ομάδες με αυτή τη διαδικασία. 

 

Πίνακας Ε69. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Κριτήρια επιλογής πολιτών στο Δ.Σ 

της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Κριτήρια επιλογής πολιτών στο Δ.Σ 

της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  110.138 

df 40 

Sig.  .000000017943 

 

Φύλο 

Chi – square  9.336 

df 8 

Sig.  .315 

 

Ηλικία 

Chi – square  53.448 

df 32 

Sig.  .110 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  197.013 

df 240 

Sig.  .980 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  52.742 

df 24 

Sig.  .101 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .654 

df 8 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε70. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Κριτήρια επιλογής πολιτών στο Δ.Σ 

της Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Κριτήρια επιλογής πολιτών στο Δ.Σ 

της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  11.888 

df 5 
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Sig.  .036 

 

Φύλο 

Chi – square  .651 

df 1 

Sig.  .416 

 

Ηλικία 

Chi – square  9.723 

df 4 

Sig.  .246 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  47.149 

df 30 

Sig.  .324 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  15.269 

df 3 

Sig.  .102 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .011 

df 1 

Sig.  .917 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε69 (και τον Πίνακα Α16, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), από 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και των κριτηρίων επιλογής πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε, φαίνεται ότι 

ο τύπος της περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω 

στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (40, N= 

156)= 110.138, p= 0.000000017943 < α, V= 0.406 > 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται 

ότι στις αστικές, ημιαστικές και πεδινές περιοχές τον μεγαλύτερο ρόλο για την επιλογή 

των πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε διαδραματίζει το πολιτικό κριτήριο (53,6%, 50% και 38,9% 

αντίστοιχα), αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων, η επιλογή αυτή γίνεται με απόφαση 

δημάρχου. Στον αντίποδα, το κριτήριο που επικρατεί για την επιλογή των πολιτών στις 

ημι-ορεινές και ορεινές περιοχές είναι το εκπαιδευτικό (38,8% και 37,5% αντίστοιχα). Οι 

δήμοι στις συγκεκριμένες περιοχές προτιμούν να στελεχώνουν τα Δ.Σ των Σ.Ε τους με άτομα 

που προέρχονται από τον χώρο της εκπαίδευσης. Στις νησιωτικές περιοχές τέλος, φαίνεται 

ότι προτιμώνται εκπρόσωποι από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων (Πίνακας Β8, 

βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη 

παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε 

(Πίνακας Ε70) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ8, βλ. 

Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής 

(με sig. < 0.0033). 
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10.2.2.2 Ο πρόεδρος 

Αναφορικά με τον πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, κατά τον σχεδιασμό της 

έρευνας προέκυψαν μια σειρά από ερωτήματα τα οποία απευθύνονται αφενός, στους ίδιους 

τους προέδρους και αφετέρου, στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, με σκοπό την 

πολύπλευρη, σφαιρική και αντικειμενική μελέτη της συγκεκριμένης  θέσης.  

5.2.2.2.1 Επιλογή προέδρου  

11ο Ερώτημα – Είστε εκλεγμένο μέλος;   

Αναφορικά με το 11ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε71. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με την επιλογή του 

προέδρου 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 144 92,3 

ΟΧΙ 12 7,7 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε71, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

92,3% των προέδρων Σ.Ε απαντάει ότι είναι αιρετά μέλη, καθώς στις τελευταίες δημοτικές 

εκλογές εξελέγησαν ως δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ το 7,7% απάντησε αρνητικά.  

Πίνακας Ε72. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Επιλογή προέδρου (Pearson Chi-

Square Tests) 

δδ Επιλογή προέδρου 

 

Περιοχή 

Chi – square  9.112 

df 5 

Sig.  .105 

 

Φύλο 

Chi – square  2.079 

df 1 

Sig.  .149 

 

Ηλικία 

Chi – square  5.624 

df 4 

Sig.  .229 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  32.663 

df 30 

Sig.  .337 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  2.626 

df 3 

Sig.  .453 

 Chi – square  .000 
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Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε73. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Επιλογή προέδρου (Kruskal Wallis 

Tests)  

δδ Επιλογή προέδρου 

 

Περιοχή 

Chi – square  10.920 

df 5 

Sig.  .157 

 

Φύλο 

Chi – square  .014 

df 1 

Sig.  .924 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.962 

df 4 

Sig.  .411 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  42.651 

df 30 

Sig.  .154 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  .456 

df 3 

Sig.  .935 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε72 και Ε73, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της επιλογής 

προέδρου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.2.2.2.2 Αμοιβή προέδρου  

12ο Ερώτημα – Ο πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής πληρώνεται; 

Αναφορικά με το 12ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  
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Πίνακας Ε74. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με την αμοιβή του 

προέδρου 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 14 9,0 

Όχι 142 91,0 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε74, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

91% των προέδρων Σ.Ε απαντάει ότι δεν λαμβάνει κάποια αμοιβή για το έργο που παρέχει, 

ενώ το 9% απάντησε θετικά.  Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε 

αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ94: «Ναι, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής πληρώνεται κανονικά, παίρνει 

μισθό, και ο αντιπρόεδρος. Και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ πληρώνονται, αλλά αυτοί 

παίρνουν έξοδα παράστασης, πληρώνονται για να είναι παρόντες στα συμβούλια. Αν 

θυμάμαι καλά, 22 ευρώ παίρνει κάποιος άμα είναι δημόσιος υπάλληλος και σχεδόν 

τα διπλάσια, 41 ευρώ για τους εκτός δημοσίου. Αυτές είναι αμοιβές καθορισμένες 

από το νόμο, με το αντίστοιχο ποσοστό της αμοιβής του δημάρχου και 

καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω της ΕΑΠ. Γιατί γίνεται απογραφή των μελών. 

Όλες οι αμοιβές και τα λοιπά, υποχρεωτικά είναι μέσω ΕΑΠ». 

 Χ99: «Ναι πληρώνεται. Συγκεκριμένα είναι 450 ευρώ το μήνα, τα οποία προέρχονται 

από τα λειτουργικά». 

 Χ109: «Ο πρόεδρος δεν έχει αντιμισθία, έχει ένα ποσό για τα λειτουργικά του έξοδα, 

σαν έξοδα μετακίνησης θα το έλεγα, το οποίο είναι περίπου 300 ευρώ, προέρχεται 

από τα λειτουργικά και δίναται με απόφασή του Δ.Σ». 

 Χ141: «Ναι. Μόνο ο πρόεδρος παίρνει κάτι. Τα λεγόμενα έξοδα παράστασης. Το 

προβλέπει ο νόμος αν έχεις προϋπολογισμό πάνω από 300.000 ευρώ, τα έξοδα 

παράστασης είναι 500 ευρώ το μήνα. Και 200 ευρώ ο αντιπρόεδρος». 

 Χ84: «Όχι. Απαγορεύεται. Είναι παράνομοι όσοι πληρώνονται». 

 Χ105: «Όχι. Και ουσιαστικά είναι ένα θέμα αυτό. Θα έπρεπε ο πρόεδρος, αν όχι να 

παίρνει μισθό κανονικά, τουλάχιστον να λαμβάνει ένα ποσό για τα έξοδα 

μετακίνησης που έχει, τα τηλέφωνα και άλλα λειτουργικά που έχει». 
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Πίνακας Ε75. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αμοιβή προέδρου (Pearson Chi-

Square Tests) 

δδ Αμοιβή προέδρου 

 

Περιοχή 

Chi – square  43.979 

df 20 

Sig.  .102 

 

Φύλο 

Chi – square  2.796 

df 4 

Sig.  .592 

 

Ηλικία 

Chi – square  24.999 

df 16 

Sig.  .170 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  116.829 

df 120 

Sig.  .565 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  14.213 

df 12 

Sig.  .287 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .114 

df 4 

Sig.  .998 

 

Πίνακας Ε76. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αμοιβή προέδρου (Kruskal Wallis 

Tests)  

δδ Αμοιβή προέδρου 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.537 

df 5 

Sig.  .128 

 

Φύλο 

Chi – square  1.829 

df 1 

Sig.  .176 

 

Ηλικία 

Chi – square  6.109 

df 4 

Sig.  .191 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  35.492 

df 30 

Sig.  .225 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.603 

df 3 

Sig.  .203 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  .998 
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Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε75 και Ε76, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της αμοιβής 

του προέδρου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.2.2.2.3 Επιμερισμός αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ  

13ο Ερώτημα – Έχετε επιμερίσει μέρος των αρμοδιοτήτων σας σε μέλη του Δ.Σ; 

Αναφορικά με το 13ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων (οι οποίοι συμμετέχουν στα Δ.Σ των Σ.Ε), οι 

απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε77. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τον επιμερισμό 

αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 65 41,7 

ΟΧΙ 91 58,3 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε77, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

58,3% των προέδρων Σ.Ε απαντάει ότι δεν έχει επιμερίσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στα 

μέλη του Δ.Σ, ενώ το 41,7% απάντησε θετικά.  

Πίνακας Ε78. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Επιμερισμός αρμοδιοτήτων στα μέλη 

του Δ.Σ (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Επιμερισμός αρμοδιοτήτων στα 

μέλη του Δ.Σ 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.129 

df 5 

Sig.  .294 

 

Φύλο 

Chi – square  1.344 

df 1 

Sig.  .246 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.974 

df 4 

Sig.  .562 
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Επάγγελμα 

Chi – square  19.366 

df 29 

Sig.  .912 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  7.004 

df 3 

Sig.  .072 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε79. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Επιμερισμός αρμοδιοτήτων στα μέλη 

του Δ.Σ (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Επιμερισμός αρμοδιοτήτων στα 

μέλη του Δ.Σ 

 

Περιοχή 

Chi – square  5.294 

df 5 

Sig.  .381 

 

Φύλο 

Chi – square  1.485 

df 1 

Sig.  .223 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.618 

df 4 

Sig.  .624 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  33.659 

df 29 

Sig.  .252 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.250 

df 3 

Sig.  .236 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε78 και Ε79, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του 

επιμερισμού αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
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Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε80. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών αναφορικά με τον επιμερισμό 

αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 64 32,3 

ΟΧΙ 134 67,7 

Total 198 100,0 

Missing System 654  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε80, από τις 198 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

67,7% των διευθυντών σχολικών μονάδων (οι οποίοι συμμετέχουν στο Δ.Σ της Σχολικής τους 

Επιτροπής), απαντάει ότι δεν έχει επιμεριστεί μέρος των αρμοδιοτήτων του προέδρου στα 

υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ, ενώ το 32,3% απάντησε θετικά.  

Πίνακας Ε81. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Επιμερισμός αρμοδιοτήτων στα μέλη του 

Δ.Σ (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Επιμερισμός αρμοδιοτήτων στα 

μέλη του Δ.Σ 

 

Περιοχή 

Chi – square  2.648 

df 5 

Sig.  .754 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  6.257 

df 8 

Sig.  .619 

 

Φύλο 

Chi – square  .226 

df 1 

Sig.  .634 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.001 

df 3 

Sig.  .261 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .946 

df 2 

Sig.  .623 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  7.770 

df 6 

Sig.  .255 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  4.727 

df 7 

Sig.  .693 
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Πίνακας Ε82. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Επιμερισμός αρμοδιοτήτων στα μέλη του 

Δ.Σ (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Επιμερισμός αρμοδιοτήτων στα 

μέλη του Δ.Σ 

 

Περιοχή 

Chi – square  2.569 

df 5 

Sig.  .766 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  5.608 

df 8 

Sig.  .691 

 

Φύλο 

Chi – square  .225 

df 1 

Sig.  .635 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.221 

df 3 

Sig.  .239 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .941 

df 2 

Sig.  .625 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  7.470 

df 6 

Sig.  .280 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  4.055 

df 7 

Sig.  .773 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε81 και Ε82, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων των διευθυντών, οι οποόι είναι 

μέλη στο Δ.Σ της Σ.Ε του δήμου τους (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, 

φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, συνολικός 

χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του επιμερισμού αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.2.2.2.4 Χρήση ειδικού λογισμικού 

14ο Ερώτημα – Χρησιμοποιείται κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή για την ανταλλαγή 

δεδομένων με τους διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων; 
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Αναφορικά με το 14ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι οποίοι συμμετέχουν στο Δ.Σ της Σ.Ε του δήμου 

τους, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε83. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε αναφορικά με τη χρήση ειδικού 

λογισμικού 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 74 47,4 

ΟΧΙ 82 52,6 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε83, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

52,6% των προέδρων Σ.Ε απαντάει ότι δεν χρησιμοποποεί κάποιο ειδικό λογισμικό για την 

επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων με τους δευθυντές των σχολικών μονάδων (εκτός 

από email), ενώ το 47,4% απάντησε θετικά.  

Πίνακας Ε84. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Χρήση ειδικού λογισμικού (Pearson 

Chi-Square Tests) 

δδ Χρήση ειδικού λογισμικού 

 

Περιοχή 

Chi – square  24.957 

df 5 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  .029 

df 1 

Sig.  .866 

 

Ηλικία 

Chi – square  23.535 

df 4 

Sig.  .201 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  67.827 

df 30 

Sig.  .100 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  8.218 

df 3 

Sig.  .142 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 
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Πίνακας Ε85. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Χρήση ειδικού λογισμικού (Kruskal 

Wallis Tests)  

δδ Χρήση ειδικού λογισμικού 

 

Περιοχή 

Chi – square  24.797 

df 5 

Sig.  .000152 

 

Φύλο 

Chi – square  .028 

df 1 

Sig.  .866 

 

Ηλικία 

Chi – square  23.384 

df 4 

Sig.  .106 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  52.644 

df 30 

Sig.  .106 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  6.242 

df 3 

Sig.  .100 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε84 (και τον Πίνακα Α17, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), από 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της χρήσης ειδικού λογισμικού, φαίνεται ότι ο τύπος της 

περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (5, N= 156)= 

24.957, p= 0.000142 < α, V= 0.400 > 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι πρόεδροι 

στις αστικές και ημιαστικές περιοχές χρησιμοποιούν κάποιο είδος λογισμικού 

προγράμματος (εκτός από χρήση των emails) για την επικοινωνία και ανταλλαγή 

δεδομένων με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων σε ποσοστό 60,7% και 50% 

αντίστοιχα, σε αντίθεση με τους προέδρους των μη αστικών περιοχών (πεδινές, ημι-

ορεινές, νησιωτικές), οι οποίοι χρησιμοποιούν σε πολύ μικρότερο ποσοστό κάποιο είδος 

λογισμικού (22,2%, 11,1% και 25% αντίστοιχα) (Πίνακας Β9, βλ. Παράρτημα: 

Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο 

σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε85) και εν 

συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ9, βλ. Παράρτημα: Mann-

Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 
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Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε86. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών αναφορικά με τη χρήση ειδικού 

λογισμικού 

 Frequency Valid Percent 

Valid NAI 243 28,9 

OXI 598 71,1 

Total 841 100,0 

Missing System 11  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε86, από τις 841 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

71,1% των διευθυντών σχολικών μονάδων απαντάει ότι δεν χρησιμοποποιεί κάποιο ειδικό 

λογισμικό για την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων με την Σχολική Επιτροπή 

(εκτός από email), ενώ το 28,9% απάντησε θετικά.  

Πινακας Ε87. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Χρήση ειδικού λογισμικού (Pearson Chi-

Square Tests) 

 

δδ Χρήση ειδικού λογισμικού 

 

Περιοχή 

Chi – square  22.659 

df 5 

Sig.  .000 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  23.645 

df 12 

Sig.  .123 

 

Φύλο 

Chi – square  17.513 

df 1 

Sig.  .124 

 

Ηλικία 

Chi – square  15.285 

df 4 

Sig.  .204 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  15.191 

df 2 

Sig.  .301 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  15.960 

df 7 

Sig.  .225 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  13.840 

df 7 

Sig.  .154 
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 Πινακας Ε88. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Χρήση ειδικού λογισμικού (Kruskal-

Wallis Tests) 

δδ Χρήση ειδικού λογισμικού 

 

Περιοχή 

Chi – square  22.632 

df 5 

Sig.  .000397 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  13.587 

df 12 

Sig.  .328 

 

Φύλο 

Chi – square  .682 

df 1 

Sig.  .409 

 

Ηλικία 

Chi – square  8.549 

df 4 

Sig.  .073 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.581 

df 2 

Sig.  .454 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  13.997 

df 7 

Sig.  .051 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  9.958 

df 7 

Sig.  .191 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε87 (και τον Πίνακα Α18, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), από 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον 

σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής 

εμπειρίας) και της χρήσης ειδικού λογισμικού, φαίνεται ότι ο τύπος της περιοχής επηρεάζει 

σε μικρό βαθμό την άποψη των διευθυντών σχολικών μονάδων πάνω στο συγκεκριμένο 

θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (5, N= 841)= 22.659, p= 

0.000392 < α, V= 0.164 < 0.2]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι διευθυντές στις 

αστικές και ημιαστικές περιοχές χρησιμοποιούν κάποιο είδος λογισμικού προγράμματος 

(εκτός από χρήση των emails) για την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με τη 

Σχολική Επιτροπή σε ποσοστό 35,8% και 27,3% αντίστοιχα, σε αντίθεση με τους 

προέδρους των μη αστικών περιοχών (πεδινές, ημι-ορεινές, νησιωτικές), οι οποίοι 

χρησιμοποιούν σε πολύ πολύ μικρότερο ποσοστό κάποιο είδος λογισμικού (19%, 13,8% 

και 20,6% αντίστοιχα) (Πίνακας Β10, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω 

επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-
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Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε88) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ 

Mann-Whitney U (Πίνακας Γ10, βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των 

κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 

 

10.2.2.2.5 Παρουσία διευθυντών σχολικών μονάδων στο Δ.Σ 

15ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την παρουσία των διευθυντών/ντριων 

σχολικών μονάδων στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; 

Αναφορικά με το 15ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε89. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με την παρουσία των διευθυντών σχολικών μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ελάχιστα 2 1,3 

Μέτρια 20 12,8 

Πολύ 67 42,9 

Απόλυτα 67 42,9 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε89, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 1,3% των 

προέδρων Σ.Ε είναι ελάχιστα ικανοποιημένο από την παρουσία των διευθυντών σχολικών 

μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε, το 12,8% είναι μέτρια, το 42.9% πολύ και το 42,9% επίσης, 

δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο.  

Πίνακας Ε90. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

παρουσία των διευθυντών σχολικών μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την παρουσία των 

διευθυντών σχολικών μονάδων στο 

Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  25.079 

df 15 

Sig.  .149 

 

Φύλο 

Chi – square  3.284 

df 3 

Sig.  .350 

 

Ηλικία 

Chi – square  23.345 

df 12 

Sig.  .225 

 Chi – square  95.373 
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Επάγγελμα df 90 

Sig.  .329 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  13.853 

df 9 

Sig.  .128 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .269 

df 3 

Sig.  .966 

 

Πίνακας Ε91. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

παρουσία των διευθυντών σχολικών μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την παρουσία των 

διευθυντών σχολικών μονάδων στο 

Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  9.715 

df 5 

Sig.  .084 

 

Φύλο 

Chi – square  2.300 

df 1 

Sig.  .129 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.374 

df 4 

Sig.  .235 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  33.077 

df 30 

Sig.  .319 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  2.036 

df 3 

Sig.  .565 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .151 

df 1 

Sig.  .697 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε90 και Ε91, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού 

ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με την παρουσία των διευθυντών σχολικών 

μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
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10.2.2.2.6 Σχέση προέδρου με διευθυντές σχολικών μονάδων 

16ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την επικοινωνία σας με τους 

διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων;  

Αναφορικά με το 16ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε92. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με την επικοινωνία τους με τους διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Μέτρια 20 12,9 

Πολύ 83 53,5 

Απόλυτα 52 33,5 

Total 155 100,0 

Missing System 1  

Total 156  

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε92, από τις 155 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 12,9% των 

προέδρων Σ.Ε είναι μέτρια ικανοποιημένο από την επικοινωνία του με τους διευθυντές 

σχολικών μονάδων, το 53,5% πολύ και το 33,5% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν καταγράφησαν αρνητικές απαντήσεις. 

Πίνακας Ε93. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

επικοινωνία με τους διευθυντές σχολικών μονάδων (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την επικοινωνία με τους 

διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  27.198 

df 10 

Sig.  .102 

 

Φύλο 

Chi – square  3.355 

df 2 

Sig.  .187 

 

Ηλικία 

Chi – square  9.044 

df 8 

Sig.  .339 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  66.570 

df 58 

Sig.  .206 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  17.129 

df 6 

Sig.  .209 
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Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .179 

df 2 

Sig.  .914 

 

Πίνακας Ε94. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

επικοινωνία με τους διευθυντές σχολικών μονάδων (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την επικοινωνία με τους 

διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  14.099 

df 5 

Sig.  .115 

 

Φύλο 

Chi – square  2.668 

df 1 

Sig.  .102 

 

Ηλικία 

Chi – square  3.829 

df 4 

Sig.  .430 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  31.377 

df 29 

Sig.  .348 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.892 

df 3 

Sig.  .595 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .091 

df 1 

Sig.  .764 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε93 και Ε94, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού 

ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με την επικοινωνία τους με τους διευθυντές των 

σχολικών μονάδων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, 

σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
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Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε95. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με την επικοινωνία τους με τον πρόεδρο της Σ.Ε  

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 55 6,5 

Ελάχιστα 71 8,3 

Μέτρια 232 27,2 

Πολύ 337 39,6 

Απόλυτα 157 18,4 

Total 852 100,0 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε95, από τις 852 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 6,5% δεν 

είναι καθόλου ικανοποιημένο από την επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Σ.Ε, το 8,3% είναι 

ελάχιστα, το 27,2% μέτρια, το 39,6% πολύ και το 18,4% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο. 

Πίνακας Ε96. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την επικοινωνία τους με τον πρόεδρο της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την επικοινωνία τους με 

τον πρόεδρο της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  40.754 

df 20 

Sig.  .104 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  92.960 

df 48 

Sig.  .080 

 

Φύλο 

Chi – square  18.609 

df 4 

Sig.  .091 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.125 

df 20 

Sig.  .966 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  6.508 

df 8 

Sig.  .690 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  38.171 

df 28 

Sig.  .095 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  32.943 

df 28 

Sig.  .238 
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Πίνακας Ε97. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την επικοινωνία τους με τον πρόεδρο της Σ.Ε (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την επικοινωνία τους με 

τον πρόεδρο της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  4.456 

df 5 

Sig.  .486 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  50.439 

df 12 

Sig.  .101 

 

Φύλο 

Chi – square  17.625 

df 1 

Sig.  .127 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.218 

df 4 

Sig.  .696 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .293 

df 2 

Sig.  .864 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  15.477 

df 7 

Sig.  .230 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  9.158 

df 7 

Sig.  .242 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε96 και Ε97, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και  του βαθμού ικανοποίησης των 

διευθυντών σχετικά με την επικοινωνία τους με τον πρόεδρο της Σ.Ε, φαίνεται ότι δεν 

υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης μεταξύ της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05.  

17ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη συνεργασία σας με τους 

διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων;  

 

Αναφορικά με το 17ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  
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Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε98. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με τη συνεργασία τους με τους διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Μέτρια 23 14,8 

Πολύ 83 53,5 

Απόλυτα 49 31,6 

Total 155 100,0 

Missing System 1  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε98, από τις 155 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 14,8% των 

προέδρων Σ.Ε είναι μέτρια ικανοποιημένο από τη συνεργασία του με τους διευθυντές 

σχολικών μονάδων, το 53,5% πολύ και το 31,6% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν καταγράφησαν αρνητικές απαντήσεις. 

Πίνακας Ε99. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη 

συνεργασία με τους διευθυντές σχολικών μονάδων (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με τη συνεργασία με τους 

διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  25.398 

df 10 

Sig.  .205 

 

Φύλο 

Chi – square  3.677 

df 2 

Sig.  .159 

 

Ηλικία 

Chi – square  8.857 

df 8 

Sig.  .354 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  69.135 

df 58 

Sig.  .150 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  14.161 

df 6 

Sig.  .128 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .166 

df 2 

Sig.  .920 
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Πίνακας Ε100. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

συνεργασία με τους διευθυντές σχολικών μονάδων (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την συνεργασία με τους 

διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.410 

df 5 

Sig.  .135 

 

Φύλο 

Chi – square  1.434 

df 1 

Sig.  .231 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.809 

df 4 

Sig.  .590 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  33.644 

df 29 

Sig.  .253 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  2.425 

df 3 

Sig.  .489 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .003 

df 1 

Sig.  .959 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε99 και Ε100, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού 

ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με την συνεργασία τους με τους διευθυντές των 

σχολικών μονάδων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, 

σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε101. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με την συνεργασία τους με τον πρόεδρο της Σ.Ε  

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 46 5,4 

Ελάχιστα 75 8,8 

Μέτρια 233 27,4 

Πολύ 337 39,6 

Απόλυτα 159 18,7 

Total 850 100,0 

Missing System 2  
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Total 852  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε101, από τις 850 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 5,4% δεν 

είναι καθόλου ικανοποιημένο από την συνεργασία του με τον πρόεδρο της Σ.Ε, το 8,8% είναι 

ελάχιστα, το 27,4% μέτρια, το 39,6% πολύ και το 18,7% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο. 

Πίνακας Ε102. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

συνεργασία τους με τον πρόεδρο της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την συνεργασία τους με 

τον πρόεδρο της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  37.835 

df 20 

Sig.  .209 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  81.602 

df 48 

Sig.  .102 

 

Φύλο 

Chi – square  3.761 

df 4 

Sig.  .439 

 

Ηλικία 

Chi – square  24.141 

df 20 

Sig.  .236 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  5.234 

df 8 

Sig.  .732 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  40.867 

df 28 

Sig.  .055 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  24.084 

df 28 

Sig.  .677 

 

Πίνακας Ε103. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

συνεργασία τους με τον πρόεδρο της Σ.Ε (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την συνεργασία τους με 

τον πρόεδρο της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  28.104 

df 5 

Sig.  .235 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  18.119 

df 12 

Sig.  .112 

 Chi – square  1.941 
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Φύλο df 1 

Sig.  .164 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.001 

df 4 

Sig.  .736 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  2.435 

df 2 

Sig.  .179 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  11.743 

df 7 

Sig.  .113 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  5.299 

df 7 

Sig.  .623 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε102 και Ε103, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού ικανοποίησης των 

διευθυντών σχετικά με την συνεργασία τους με τον πρόεδρο της Σ.Ε, φαίνεται ότι δεν 

υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης μεταξύ της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05.  

18ο Ερώτημα – Έχετε έρθει αντιμέτωπος/η με διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων που 

ασκούν έντονες πιέσεις υπερβαίνοντας τα όρια; 

Αναφορικά με το 18ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε104. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε σχετικά με την ακραία 

συμπεριφορά των διευθυντών σχολικών μονάδων 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 81 51,9 

ΟΧΙ 75 48,1 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε104, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

51,9% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι έχει έρθει αντιμέτωπο με διευθυντές σχολικών 
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μονάδων που ασκούν έντονες πιέσεις υπερβαίνοντας τα όρια, ενώ το 48,1% απάντησε 

αρνητκά. 

Πίνακας Ε105. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Ακραία συμπεριφορά διευθυντών 

σχολικών μονάδων (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Ακραία συμπεριφορά διευθυντών 

σχολικών μονάδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.585 

df 5 

Sig.  .253 

 

Φύλο 

Chi – square  2.517 

df 1 

Sig.  .113 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.865 

df 4 

Sig.  .761 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  42.408 

df 30 

Sig.  .066 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.230 

df 3 

Sig.  .358 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .026 

df 1 

Sig.  .873 

 

Πίνακας Ε106. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Ακραία συμπεριφορά διευθυντών 

σχολικών μονάδων (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Ακραία συμπεριφορά διευθυντών 

σχολικών μονάδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.542 

df 5 

Sig.  .257 

 

Φύλο 

Chi – square  2.501 

df 1 

Sig.  .114 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.842 

df 4 

Sig.  .765 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  31.330 

df 30 

Sig.  .399 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.084 

df 3 
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Sig.  .379 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .026 

df 1 

Sig.  .873 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε105 και Ε106, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της ακραίας 

συμπεριφοράς διευθυντών σχολικών μονάδων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

 

10.2.2.2.7 Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας  

19ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τον ενεργό ρόλο του Συμβουλίου 

Σχολικής Κοινότητας; 

 

Αναφορικά με το 19ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε107. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό 

ικανοποίησής τους σχετικά με τον ενεργό ρόλο του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 5 3,2 

Ελάχιστα 26 16,7 

Μέτρια 54 34,6 

Πολύ 59 37,8 

Απόλυτα 12 7,7 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε107, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 3,2% των 

προέδρων Σ.Ε δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τον ενεργό ρόλο του Συμβουλίου 

Σχολικής Κοινότητας, το 16,7% είναι ελάχιστα, το 34,6% μέτρια, το 37,8% πολύ και το 7,7% 

δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο.  
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Πίνακας 108. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με τον 

ενεργό ρόλο του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με τον ενεργό ρόλο του 

Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας 

 

Περιοχή 

Chi – square  21.981 

df 20 

Sig.  .342 

 

Φύλο 

Chi – square  4.000 

df 4 

Sig.  .406 

 

Ηλικία 

Chi – square  17.221 

df 16 

Sig.  .371 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  109.293 

df 120 

Sig.  .748 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  12.797 

df 12 

Sig.  .384 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  2.080 

df 4 

Sig.  .721 

 
 

Πίνακας Ε109. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με τον 

ενεργό ρόλο του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με τον ενεργό ρόλο του 

Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.537 

df 5 

Sig.  .128 

 

Φύλο 

Chi – square  1.829 

df 1 

Sig.  .176 

 

Ηλικία 

Chi – square  6.109 

df 4 

Sig.  .191 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  35.492 

df 30 

Sig.  .225 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.603 

df 3 

Sig.  .203 

  Chi – square  .000 
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Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

df 1 

Sig.  .998 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε108 και Ε109, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού 

ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με τον ενεργό ρόλο του Συμβουλίου Σχολικής 

Κοινότητας, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε110. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών σχετικά με τη συνεδρίαση του 

Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας   

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 441 52,3 

ΟΧΙ 402 47,7 

Total 843 100,0 

Missing System 9  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε110, από τις 843 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 47,7% των 

διευθυντών δηλώνει ότι στη σχολική του μονάδα δεν συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας, ενώ το 52,3% απάντησε θετικά.   

Πίνακας Ε111. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής 

Κοινότητας (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής 

Κοινότητας 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.433 

df 5 

Sig.  .029 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  43.300 

df 12 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  16.403 

df 1 

Sig.  .000 

 

Ηλικία 

Chi – square  11.721 

df 4 

Sig.  .020 

 Chi – square  6.441 



201 
 

Επιπλέον σπουδές df 2 

Sig.  .040 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  15.482 

df 7 

Sig.  .030 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  12.065 

df 7 

Sig.  .098 

 

Πίνακας Ε112. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής 

Κοινότητας (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής 

Κοινότητας 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.419 

df 5 

Sig.  .029 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  40.540 

df 12 

Sig.  .000058 

 

Φύλο 

Chi – square  16.384 

df 1 

Sig.  .000052 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.931 

df 4 

Sig.  .027 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  6.434 

df 2 

Sig.  .040 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  15.464 

df 7 

Sig.  .030 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  10.850 

df 7 

Sig.  .145 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε111 (και τους Πίνακες Α19, Α20, Α21, Α22, Α23, Α24 βλ. 

Παράρτημα: Chi square tests), από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και της συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Σχολικής Κοινότητας, φαίνεται ότι ο τύπος της περιοχής, η βαθμίδα εκπαίδευσης της 

σχολικής μονάδας, το φύλο, η ηλικία, οι επιπλέον σπουδές και ο συνολικός χρόνος 



202 
 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας επηρεάζουν σε μικρό βαθμό την άποψη των διευθυντών πάνω 

στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [περιοχή: x² (5, 

N= 843)= 12.433, p= 0.029 < α, V= 0.121 < 0.2], [βαθμίδα εκπαίδευση σχολικής μονάδας: x² 

(12, N= 843)= 43.300, p= 0.000020 < α, V= 0.219 > 0.2], [φύλο: x² (1, N= 843)= 16.403, p= 

0.000051 < α, V= 0.139 < 0.2], [ηλικία: x² (4, N= 843)= 11.721, p= 0.020 < α, V= 0.114 < 

0.2], [επιπλέον σπουδές: x² (2, N= 843)= 6.441, p= 0.040 < α, V= 0,087 < 0.2], [συνολικός 

χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας: x² (7, N= 843)= 15.482, p= 0.030 < α, V= 0.136 < 0.2]. Για 

να μπορέσει να αποτυπωθεί αυτή η μικρού βαθμού εξάρτηση των παραπάνω μεταβλητών 

πραγματοποιήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H 

(Πίνακας Ε112) και στη συνέχεια αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακες Γ11, Γ12, 

Γ13, Γ14, Γ15, Γ16 βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών των 

εξαρτημένων μεταβλητών.  

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ελέγχων δείχνουν ότι αναφορικά με την περιοχή 

(Πίνακας Β11, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation), το μεγαλύτερο ποσοστό σχολικών 

μονάδων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, δεν πραγματοποιεί συνεδριάσεις του 

Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας (70,8% και 61,3% αντίστοιχα), σε αντίθεση με τις 

σχολικές μονάδες των υπόλοιπων περιοχών που δηλώνουν την πραγματοποίηση 

συνεδριάσεων σε μεγαλύτερο βαθμό (μ.ό 53,35%). Αναφορικά με την βαθμίδα εκπαίδευσης 

της σχολικής μονάδας (Πίνακας Β12, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation), φαίνεται ότι τα 

νηπιαγωγεία είναι εκείνα που εμφανίζουν το μικρότερο ποσοστό πραγματοποίησης 

συνεδριάσεων του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας (38,3%), ενώ στις υπόλοιπες 

σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, τα ποσοστά είναι εμφανώς αυξημένα.  Σχετικά με 

το φύλο (Πίνακας Β13, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation), οι άντρες δηλώνουν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων συνεδριάσεων στη 

σχολική τους μονάδα (59,7%), σε αντίθεση με τις γυναίκες (45,7%). Η συγκεκριμένη 

παρατήρηση έρχεται σε συμφωνία με την προηγούμενη μεταβλητή, καθώς η συντριπτική 

πλειοψηφία των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων είναι γυναίκες. Αναφορικά με την ηλικία 

(Πίνακας Β14, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation), παρατηρείται ότι οι νεότεροι διευθυντές 

(𝟑𝟎−-50 έτη) πραγματοποιούν σε μικρότερο ποσοστό τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου 

(30%), σε αντίθεση με τους πιο ηλικιωμένους (51-𝟔𝟎+) που εμφανίζονται πιο 

συνειδητοποιημένοι (56%). Σχετικά με τις επιπλέον σπουδές (Πίνακας Β15, βλ. 

Παράρτημα: Crosstabulation), φαίνεται ότι οι διευθυντές που κατέχουν μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό δίπλωμα, πραγματοποιούν σε μεγαλύτερο ποσοστό τις συνεδριάσεις (54,4% 

και 60% αντίστοιχα), σε σχέση με τους διευθυντές που είναι κάτοχοι μόνο του βασικού 

πτυχίου (46,2%). Τέλος, αναφορικά με τον συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας 
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(Πίνακας Β16, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation), η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι 

οι διευθυντές με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας (6-10 έτη) πραγματοποιούν σε πολύ μικρό 

βαθμό τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας (25%), σε αντίθεση με 

τους υπόλοιπους διευθυντές, που τα ποσοστά είναι εμφανώς μεγαλύτερα.  

 

10.2.2.2.8 Παρουσία εκπροσώπου Ένωσης  Γονέων στο Δ.Σ 

20ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την παρουσία του εκπροσώπου της 

Ένωσης Γονέων στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; 

Αναφορικά με το 20ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε113. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό 

ικανοποίησής τους σχετικά με την παρουσία του εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 4 2,6 

Ελάχιστα 17 11,0 

Μέτρια 30 19,5 

Πολύ 63 40,9 

Απόλυτα 40 26,0 

Total 154 100,0 

Missing System 2  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε113, από τις 154 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 2,6% των 

προέδρων Σ.Ε δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την παρουσία του εκπροσώπου της 

Ένωσης Γονέων στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής, το 11% δηλώνει ελάχιστα ικανοποιημένο, 

το 19,5% μέτρια, το 40.9% πολύ και το 26% απόλυτα ικανοποιημένο.  

Πίνακας Ε114. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

παρουσία του εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την παρουσία του 

εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων 

 

Περιοχή 

Chi – square  51.000 

df 20 

Sig.  .100 

 

Φύλο 

Chi – square  3.913 

df 4 

Sig.  .418 

 Chi – square  15.801 
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Ηλικία df 16 

Sig.  .467 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  129.057 

df 120 

Sig.  .270 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  14.710 

df 12 

Sig.  .258 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .335 

df 4 

Sig.  .987 

 

Πίνακας Ε115. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

παρουσία του εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την παρουσία του 

εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων 

 

Περιοχή 

Chi – square  10.920 

df 5 

Sig.  .157 

 

Φύλο 

Chi – square  .014 

df 1 

Sig.  .924 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.962 

df 4 

Sig.  .411 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  42.651 

df 30 

Sig.  .154 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  .456 

df 3 

Sig.  .935 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε114 και Ε115, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού 

ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με την παρουσία του εκπροσώπου της Ένωσης 
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Γονέων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
 

10.2.2.2.9 Παρουσία πολιτών στο Δ.Σ 

21ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την παρουσία των υπόλοιπων μελών 

(πολιτών) στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; 

Αναφορικά με το 21ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε116. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό 

ικανοποίησής τους σχετικά με την παρουσία των πολιτών στο Δ.Σ  

 Frequency Valid Percent 

Valid Ελάχιστα 9 5,9 

Μέτρια 46 30,1 

Πολύ 62 40,5 

Απόλυτα 36 23,5 

Total 153 100,0 

Missing System 3  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε116, από τις 153 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 5,9% των 

προέδρων Σ.Ε είναι ελάχιστα ικανοποιημένο από την παρουσία των πολιτών στο Δ.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής, το 30,1% δηλώνει μέτρια ικανοποιημένο, το 40,5% πολύ και το 23,5% 

απόλυτα ικανοποιημένο. 

 

 Πίνακας Ε117. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με 

την παρουσία των πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την παρουσία των 

πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  23.858 

df 15 

Sig.  .048 

 

Φύλο 

Chi – square  5.303 

df 3 

Sig.  .151 

 

Ηλικία 

Chi – square  20.163 

df 12 

Sig.  .064 

 Chi – square  97.453 
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Επάγγελμα df 90 

Sig.  .278 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  11.917 

df 9 

Sig.  .218 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .518 

df 3 

Sig.  .915 

 

Πίνακας Ε118. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

παρουσία των πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την παρουσία των 

πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.989 

df 5 

Sig.  .023 

 

Φύλο 

Chi – square  .088 

df 1 

Sig.  .767 

 

Ηλικία 

Chi – square  9.595 

df 4 

Sig.  .058 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  24.336 

df 30 

Sig.  .757 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.149 

df 3 

Sig.  .369 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .058 

df 1 

Sig.  .809 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε117 (και τον Πίνακα Α25, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

παρουσία των πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε, φαίνεται ότι ο τύπος της περιοχής επηρεάζει σε 

μέτριο βαθμό την άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (15, N= 153)= 23.858, p= 0.048 < α, V= 0.243 > 

0.2]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι πρόεδροι των Σ.Ε στις ημιαστικές και πεδινές 

περιοχές, εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι σχετικά με την παρουσία των πολιτών 
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στο Δ.Σ της Σ.Ε (37,6% και 53,3% αντίστοιχα), σε αντίθεση με τους προέδρους των 

υπόλοιπων περιοχών, οι οποίοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι σε αρκετά μεγαλύτερο 

βαθμό (αστικές 70,3%, ημι-ορεινές 61,1%, ορεινές 75%, νησιωτικές 66,7%), (Πίνακας Β16, 

βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη 

παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε 

(Πίνακας Ε118) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ17, 

βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης 

μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 

10.2.2.2.10 Σεμινάρια 

22ο Ερώτημα – Κατά πόσο συμφωνείτε με την άποψη δημιουργίας επιμορφωτικών 

σεμιναρίων για τους προέδρους Σχολικών Επιτροπών, πάνω σε θέματα ανάλυσης 

εκπαιδευτικών αναγκών, κατανομής και διαχείρισης κονδυλίων; 

Αναφορικά με το 22ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε119. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τη δημιουργία 

σεμιναρίων 

  Frequency Valid Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 1,3 

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 1 ,6 

Συμφωνώ 40 26,0 

Συμφωνώ απόλυτα 111 72,1 

Total 154 100,0 

Missing System 2  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε119, από τις 154 απαντήσεις που καταγράφησαν, η 

συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (98,1%) απαντάει θετικά ως προς την δημιουργία 

επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους προέδρους Σχολικών Επιτροπών, πάνω σε θέματα 

ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών, κατανομής και διαχείρισης κονδυλίων (αξιοσημείωτο 

είναι ότι 72,1% συμφωνεί απόλυτα), ενώ μόλις το 1,3% διαφωνεί απόλυτα και ένα ποσοστό 

της τάξεως του 0,6% κρατάει ουδέτερη στάση.  
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Πίνακας Ε120. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Δημιουργία σεμιναρίων (Pearson 

Chi-Square Tests) 

δδ Δημιουργία σεμιναρίων 

 

Περιοχή 

Chi – square  28.651 

df 15 

Sig.  .218 

 

Φύλο 

Chi – square  1.226 

df 3 

Sig.  .747 

 

Ηλικία 

Chi – square  14.783 

df 12 

Sig.  .254 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  69.082 

df 87 

Sig.  .921 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  19.606 

df 9 

Sig.  .221 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  1.495 

df 3 

Sig.  .683 

 

Πίνακας Ε121. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε  * Δημιουργία σεμιναρίων (Kruskal 

Wallis Tests)  

δδ Δημιουργία σεμιναρίων 

 

Περιοχή 

Chi – square  24.362 

df 5 

Sig.  .185 

 

Φύλο 

Chi – square  8.398 

df 1 

Sig.  .254 

 

Ηλικία 

Chi – square  3.899 

df 4 

Sig.  .120 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  28.669 

df 29 

Sig.  .482 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  .388 

df 3 

Sig.  .943 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .075 

df 1 

Sig.  .784 
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Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε120 και Ε121, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της άποψης 

δημιουργίας επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους προέδρους Σχολικών Επιτροπών, πάνω σε 

θέματα ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών, κατανομής και διαχείρισης κονδυλίων, φαίνεται 

ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.2.3 Λειτουργία του οργάνου  

Σε συνέχεια του πρώτου κεντρικού άξονα, ο τρίτος υποάξονας σχετίζεται με την 

λειτουργία του οργάνου (διοικητικού συμβουλίου) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε1, ο άξονας αυτός διαιρείται σε 3 επιμέρους 

κατηγορίες όπου εξετάζονται η συχνότητα των συνεδριάσεων, η απαρτία των συνεδριάσεων 

και η διαδικασία των συνεδριάσεων.  

10.2.3.1 Συχνότητα συνεδριάσεων 

23ο Ερώτημα – Πόσες φορές το μήνα συνεδριάζει το Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής σας; 

Αναφορικά με το 23ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε122. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τη συχνότητα των 

συνεδριάσεων  

 Frequency Valid Percent 

Valid Καμία φορά 1 ,6 

1 φορά 131 84,0 

2 φορές 24 15,4 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε122, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, η 

συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (84%) δηλώνει πως το Δ.Σ στη Σχολική 

Επιτροπή τους συνεδριάζει 1 φορά το μήνα, το 15,4% δηλώνει ότι συνεδριάζει 2 φορές το 

μήνα, ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 0,6% απάντησε ότι δεν συνεδριάζει καμιά 

φορά.   
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Πίνακας Ε123. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Συχνότητα συνεδριάσεων (Pearson 

Chi-Square Tests) 

δδ Συχνότητα συνεδριάσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  17.835 

df 10 

Sig.  .058 

 

Φύλο 

Chi – square  2.816 

df 2 

Sig.  .245 

 

Ηλικία 

Chi – square  5.922 

df 8 

Sig.  .656 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  15.466 

df 4 

Sig.  .004 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  20.552 

df 6 

Sig.  .0102 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  2.125 

df 2 

Sig.  .346 

 

Πίνακας Ε124. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Συχνότητα συνεδριάσεων (Kruskal 

Wallis Tests)  

δδ Συχνότητα συνεδριάσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.275 

df 5 

Sig.  .142 

 

Φύλο 

Chi – square  1.600 

df 1 

Sig.  .206 

 

Ηλικία 

Chi – square  3.174 

df 4 

Sig.  .529 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  9.816 

df 2 

Sig.  .007 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  12.610 

df 3 

Sig.  .106 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  1.098 

df 1 

Sig.  .295 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε123 (και τον Πίνακα Α26, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της συχνότητας των συνεδριάσεων, φαίνεται ότι ο τύπος του 

επαγγέλματος επηρεάζει σε μικρό βαθμό την άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (4, N= 156)= 

15.466, p= 0.004 < α, V= 0.197 < 0.2]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι πρόεδροι οι 

οποίοι έχουν σχέση με την εκπαίδευση (εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί) και οι 

πρόεδροι που δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση (με ανώτερο ή ανώτατο επίπεδο 

μόρφωσης), έχουν την τάση να συνεδριάζουν περισσότερο από 1 φορά το μήνα για τις 

ανάγκες τις Σ.Ε, σε αντίθεση με τους προέδρους μέσου επιπέδου μόρφωσης, οι οποίοι 

φαίνεται να πραγματοποιούν τυπικά μόνο τη συνεδρίαση που ορίζεται από τη νομοθεσία 

(Πίνακας Β17, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από 

τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε124) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-

Whitney U (Πίνακας Γ18, βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών 

της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.016). 

10.2.3.2 Απαρτία συνεδριάσεων 

24ο Ερώτημα – Έχει καθολική απαρτία το Δ.Σ όταν συνεδριάζετε; 

Αναφορικά με το 24ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε125. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την καθολική απαρτία 

των συνεδριάσεων  

 Frequency Valid Percent 

Valid Νόμιμη ναι, καθολική όχι 138 88,5 

Ναι 18 11,5 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε125, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, η 

συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (88,5%) απαντάει ότι το Δ.Σ στη Σχολική 

Επιτροπή του όταν συνεδριάζει έχει την νόμιμη απαρτία και το 11,5% δηλώνει πως όταν 

συνεδριάζει έχουν καθολική απαρτία. 
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Πίνακας Ε126. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Απαρτία συνεδριάσεων (Pearson 

Chi-Square Tests) 

δδ Απαρτία συνεδριάσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  29.349 

df 5 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  .025 

df 1 

Sig.  .873 

 

Ηλικία 

Chi – square  13.548 

df 4 

Sig.  .109 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  35.147 

df 30 

Sig.  .237 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.923 

df 3 

Sig.  .178 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .252 

df 1 

Sig.  .616 

 

 

Πίνακας Ε127. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Απαρτία συνεδριάσεων (Kruskal 

Wallis Tests)  

δδ Απαρτία συνεδριάσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  40.815 

df 5 

Sig.  .00000010225 

 

Φύλο 

Chi – square  .025 

df 1 

Sig.  .874 

 

Ηλικία 

Chi – square  15.403 

df 4 

Sig.  .104 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  45.770 

df 30 

Sig.  .133 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  5.179 

df 3 

Sig.  .159 

  

Τύπος προέδρου 

Chi – square  .250 

df 1 
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(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) Sig.  .617 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε126 (και τον Πίνακα Α27, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της απαρτίας των συνεδριάσεων, φαίνεται ότι ο τύπος της 

περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (5, N= 156)= 

29.349, p= 0.000020 < α, V= 0.513 > 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι στις ορεινές 

περιοχές το ποσοστό των προέδρων Σ.Ε που δηλώνουν πλήρη απαρτία κατά τη διάρκεια 

των συνεδριάσεων είναι εμφανώς πολύ μεγαλύτερο (75%) σε σχέση με την απαρτία των 

Δ.Σ των υπόλοιπων περιοχών, που είναι νόμιμη αλλά όχι καθολική (μ.ό καθολικής 

απαρτίας κάτω του 10%) (Πίνακας Β18, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα 

παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών 

Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε127) και εν συνεχεία από τα 

αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ19, βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) 

μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 

 

10.2.3.3 Διαδικασία συνεδριάσεων 

Σε αυτή την υποενότητα θα μελετηθούν διάφορα στοιχεία που λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια των συνεδριάσεων όπως ο ρόλος των μελών, η σχέση μεταξύ των μελών, το κλίμα 

των συνεδριάσεων, η δημιουργία συνασπισμών μεταξύ των μελών, ο πολιτικός φορέας των 

μελών, οι κομματικές αντιπαραθέσεις και η συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων.  

10.2.3.3.1 Ρόλος των μελών  

25ο Ερώτημα – Οι ρόλοι ανάμεσα στα μέλη στο Δ.Σ είναι διακριτοί; 

Αναφορικά με το 25ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων (οι οποίοι συμμετέχουν στα Δ.Σ των Σ.Ε), οι 

απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 
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Πίνακας Ε128. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την διακριτότητα των 

ρόλων των μελών του Δ.Σ της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 104 66,7 

ΟΧΙ 52 33,3 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε128, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

66,7% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως οι ρόλοι ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ είναι διακριτοί, 

ενώ το 33,3% απάντησε αρνητικά.  

Πίνακας Ε129. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Διακριτότητα των ρόλων των μελών 

του Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Διακριτότητα των ρόλων των μελών 

του Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.929 

df 5 

Sig.  .226 

 

Φύλο 

Chi – square  .018 

df 1 

Sig.  .894 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.119 

df 4 

Sig.  .390 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  49.231 

df 30 

Sig.  .115 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  6.073 

df 3 

Sig.  .108 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .115 

df 1 

Sig.  .734 

 

Πίνακας Ε130. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Διακριτότητα των ρόλων των μελών 

του Δ.Σ της Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Διακριτότητα των ρόλων των μελών 

του Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.884 

df 5 

Sig.  .229 

 

Φύλο 

Chi – square  .018 

df 1 

Sig.  .894 

 Chi – square  4.093 
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Ηλικία df 4 

Sig.  .394 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  39.727 

df 30 

Sig.  .110 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.446 

df 3 

Sig.  .217 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .115 

df 1 

Sig.  .735 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε129 και Ε130, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της 

διακριτότητας των ρόλων των μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε131. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών σχετικά με την διακριτότητα των 

ρόλων των μελών του Δ.Σ της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 144 72,7 

ΟΧΙ 54 27,3 

Total 198 100,0 

Missing System 654  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε131, από τις 198 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

72,7% των διευθυντών δηλώνει πως οι ρόλοι ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ είναι διακριτοί, ενώ 

το 27,3% απάντησε αρνητικά.  

Πίνακας Ε132. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Διακριτότητα των ρόλων των μελών 

του Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Διακριτότητα των ρόλων των 

μελών του Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  4.709 

df 5 

Sig.  .452 

 Chi – square  6.959 
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Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

df 8 

Sig.  .541 

 

Φύλο 

Chi – square  1.650 

df 1 

Sig.  .199 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.007 

df 3 

Sig.  .571 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .471 

df 2 

Sig.  .790 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  1.516 

df 6 

Sig.  .958 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  4.082 

df 7 

Sig.  .770 

 

Πίνακας Ε133. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Διακριτότητα των ρόλων των μελών 

του Δ.Σ της Σ.Ε (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Διακριτότητα των ρόλων των μελών 

του Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  4.685 

df 5 

Sig.  .456 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  6.163 

df 8 

Sig.  .629 

 

Φύλο 

Chi – square  1.642 

df 1 

Sig.  .200 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.037 

df 3 

Sig.  .565 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .468 

df 2 

Sig.  .791 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  1.261 

df 6 

Sig.  .974 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  4.365 

df 7 

Sig.  .737 
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Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε132 και Ε133, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και της διακριτότητας των ρόλων των 

μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

10.2.3.3.2 Σχέση μεταξύ των μελών 

26ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ 

μεταξύ τους; 

Αναφορικά με το 26ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων (οι οποίοι συμμετέχουν στα Δ.Σ των Σ.Ε), οι 

απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε134. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό 

ικανοποίησής τους από τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ μεταξύ τους 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ελάχιστα 2 1,3 

Μέτρια 20 12,8 

Πολύ 77 49,4 

Απόλυτα 57 36,5 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε134, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 1,3% των 

προέδρων Σ.Ε είναι ελάχιστα ικανοποιημένο από τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ της 

Σ.Ε μεταξύ τους, το 12,8% είναι μέτρια, το 49.4% πολύ και το 36,5% δηλώνει απόλυτα 

ικανοποιημένο.  

Πίνακας Ε135. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη 

σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ της Σ.Ε μεταξύ τους (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με τη σχέση που έχουν τα 

μέλη του Δ.Σ της Σ.Ε μεταξύ τους 

 

Περιοχή 

Chi – square  21.231 

df 15 

Sig.  .130 

 Chi – square  5.974 
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Φύλο df 3 

Sig.  .113 

 

Ηλικία 

Chi – square  15.650 

df 12 

Sig.  .208 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  96.936 

df 90 

Sig.  .290 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  10.229 

df 9 

Sig.  .332 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .031 

df 3 

Sig.  .999 

 

Πίνακας Ε136. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη 

σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ της Σ.Ε μεταξύ τους (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με τη σχέση που έχουν τα 

μέλη του Δ.Σ της Σ.Ε μεταξύ τους 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.795 

df 5 

Sig.  .118 

 

Φύλο 

Chi – square  .906 

df 1 

Sig.  .341 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.688 

df 4 

Sig.  .793 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  46.486 

df 30 

Sig.  .128 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  .967 

df 3 

Sig.  .809 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .017 

df 1 

Sig.  .896 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε135 και Ε136, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού 
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ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ της Σ.Ε 

μεταξύ τους, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε137. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους από τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ μεταξύ τους 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 4 2,0 

Ελάχιστα 21 10,5 

Μέτρια 70 35,0 

Πολύ 80 40,0 

Απόλυτα 25 12,5 

Total 200 100,0 

Missing System 652  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε137, από τις 200 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 2% των 

διευθυντών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ της 

Σ.Ε μεταξύ τους, το 10,5% είναι ελάχιστα, το 35% μέτρια, το 40% πολύ και το 12,5% 

δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο.  

Πίνακας Ε138. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με τη 

σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ της Σ.Ε μεταξύ τους (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με τη σχέση που έχουν τα 

μέλη του Δ.Σ της Σ.Ε μεταξύ τους 

 

Περιοχή 

Chi – square  26.325 

df 20 

Sig.  .154 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  22.792 

df 28 

Sig.  .743 

 

Φύλο 

Chi – square  3.293 

df 4 

Sig.  .510 

 

Ηλικία 

Chi – square  14.945 

df 12 

Sig.  .244 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  3.806 

df 8 

Sig.  .874 

 

Συνολικός χρόνος  

Chi – square  29.666 

df 24 
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εκπαιδευτικής υπηρεσίας  Sig.  .196 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  20.847 

df 28 

Sig.  .832 

 

Πίνακας Ε139. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με τη 

σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ της Σ.Ε μεταξύ τους (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με τη σχέση που έχουν τα 

μέλη του Δ.Σ της Σ.Ε μεταξύ τους 

 

Περιοχή 

Chi – square  5.540 

df 5 

Sig.  .354 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  8.986 

df 7 

Sig.  .254 

 

Φύλο 

Chi – square  .822 

df 1 

Sig.  .365 

 

Ηλικία 

Chi – square  .514 

df 3 

Sig.  .916 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.700 

df 2 

Sig.  .427 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  4.636 

df 6 

Sig.  .591 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  4.861 

df 7 

Sig.  .677 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε138 και Ε139, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού ικανοποίησης των 

διευθυντών σχετικά με τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ της Σ.Ε μεταξύ τους, φαίνεται 

ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05. 
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10.2.3.3.3 Κλίμα συνεδριάσεων 

27ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το κλίμα των συνεδριάσεων; 

Αναφορικά με το 27ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων (οι οποίοι συμμετέχουν στα Δ.Σ των Σ.Ε), οι 

απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε140. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό 

ικανοποίησής τους σχετικά με το κλίμα των συνεδριάσεων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ελάχιστα 2 1,3 

Μέτρια 9 5,8 

Πολύ 93 59,6 

Απόλυτα 52 33,3 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε140, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 1,3% των 

προέδρων Σ.Ε είναι ελάχιστα ικανοποιημένο από το κλίμα των συνεδριάσεων, το 5,8% είναι 

μέτρια, το 59.6% πολύ και το 33,3% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο.  

 

Πίνακας Ε141. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε  σχετικά με το 

κλίμα των συνεδριάσεων (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε  

σχετικά με το κλίμα των 

συνεδριάσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  16.476 

df 15 

Sig.  .351 

 

Φύλο 

Chi – square  5.566 

df 3 

Sig.  .135 

 

Ηλικία 

Chi – square  21.492 

df 12 

Sig.  .144 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  79.252 

df 90 

Sig.  .784 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  10.200 

df 9 

Sig.  .335 

 Chi – square  .688 
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Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

df 3 

Sig.  .876 

 

Πίνακας Ε142. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε  σχετικά με το 

κλίμα των συνεδριάσεων (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε  

σχετικά με το κλίμα των 

συνεδριάσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.844 

df 5 

Sig.  .115 

 

Φύλο 

Chi – square  1.617 

df 1 

Sig.  .203 

 

Ηλικία 

Chi – square  11.237 

df 4 

Sig.  .124 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  38.450 

df 30 

Sig.  .139 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  5.794 

df 3 

Sig.  .122 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .239 

df 1 

Sig.  .625 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε141 και Ε142, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού 

ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με το κλίμα των συνεδριάσεων, φαίνεται ότι δεν 

υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε143. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με το κλίμα των συνεδριάσεων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 6 3,0 

Ελάχιστα 15 7,5 
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Μέτρια 61 30,5 

Πολύ 88 44,0 

Απόλυτα 30 15,0 

Total 200 100,0 

Missing System 652  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε143, από τις 200 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 3% των 

διευθυντών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από το κλίμα των συνεδριάσεων, το 7,5% είναι 

ελάχιστα, το 30,5% μέτρια, το 44% πολύ και το 15% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο.  

Πίνακας Ε144. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με το 

κλίμα των συνεδριάσεων (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με το κλίμα των 

συνεδριάσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  26.015 

df 20 

Sig.  .165 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  24.825 

df 28 

Sig.  .637 

 

Φύλο 

Chi – square  1.934 

df 4 

Sig.  .748 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.331 

df 12 

Sig.  .587 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  8.514 

df 8 

Sig.  .385 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  16.779 

df 24 

Sig.  .858 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  17.478 

df 28 

Sig.  .939 

 

 

Πίνακας Ε145. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με το 

κλίμα των συνεδριάσεων (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με το κλίμα των 

συνεδριάσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  28.104 

df 5 
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Sig.  .235 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  18.119 

df 12 

Sig.  .112 

 

Φύλο 

Chi – square  1.941 

df 1 

Sig.  .164 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.001 

df 4 

Sig.  .736 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  2.435 

df 2 

Sig.  .179 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  11.743 

df 7 

Sig.  .113 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  5.299 

df 7 

Sig.  .623 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε144 και Ε145, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού ικανοποίησης των 

προέδρων Σ.Ε σχετικά με το κλίμα των συνεδριάσεων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.2.3.3.4 Συνασπισμοί μελών 

28ο Ερώτημα – Έχουν δημιουργηθεί συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ της Σ.Ε; 

Αναφορικά με το 28ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων (οι οποίοι συμμετέχουν στα Δ.Σ των Σ.Ε), οι 

απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 
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Πίνακας Ε146. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την δημιουργία 

συνασπισμού μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε  

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 14 9,0 

ΟΧΙ 142 91,0 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε146, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, η 

συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (91%) δηλώνει πως δεν έχουν δημιουργηθεί 

ομάδες/συνασπισμοί μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε, ενώ το 9% απάντησε θετικά.  

Πίνακας Ε147. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Δημιουργία συνασπισμού μελών στο 

Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Δημιουργία συνασπισμού μελών στο 

Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  17.724 

df 5 

Sig.  .003 

 

Φύλο 

Chi – square  1.437 

df 1 

Sig.  .231 

 

Ηλικία 

Chi – square  12.490 

df 4 

Sig.  .114 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  18.171 

df 30 

Sig.  .956 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  6.772 

df 3 

Sig.  .080 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .314 

df 1 

Sig.  .575 

 

Πίνακας Ε148. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Δημιουργία συνασπισμού μελών στο 

Δ.Σ της Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Δημιουργία συνασπισμού μελών στο 

Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  21.014 

df 5 

Sig.  .001 

 

Φύλο 

Chi – square  2.321 

df 1 

Sig.  .128 

 Chi – square  18.358 
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Ηλικία df 4 

Sig.  .122 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  17.359 

df 30 

Sig.  .968 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  7.994 

df 3 

Sig.  .146 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .312 

df 1 

Sig.  .577 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε147 (και τον Πίνακα Α28, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της δημιουργίας συνασπισμού μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε, φαίνεται 

ότι ο τύπος της περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων Σ.Ε 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (5, N= 

156)= 17.724, p= 0.003 < α, V= 0.368 > 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι 

πρόεδροι στις ορεινές περιοχές δηλώνουν σε εντονότερο βαθμό (50%) τη δημιουργία 

ομάδων/συνασπισμών μεταξύ των μελών κατά τη διάρκεια του Δ.Σ της Σ.Ε, σε αντίθεση 

με τους προέδρους των υπόλοιπων περιοχών, οι οποίοι εκτιμούν ότι σπάνια εμφανίζονται 

τέτοια φαινόμενα (κατά μ.ό κάτω από 4%) (Πίνακας Β19, βλ. Παράρτημα: 

Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο 

σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε148) και εν 

συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ20, βλ. Παράρτημα: Mann-

Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε149. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την δημιουργία 

συνασπισμού μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 56 28,7 

ΟΧΙ 139 71,3 

Total 195 100,0 

Missing System 657  

Total 852  
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε149, από τις 195 απαντήσεις που καταγράφησαν, η 

πλειοψηφία των διευθυντών (71,3%) δηλώνει πως δεν έχουν δημιουργηθεί ομάδες/ 

συνασπισμοί μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε και το 28,7% απάντησε θετικά.  

Πίνακας Ε150. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Δημιουργία συνασπισμού μελών στο 

Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Δημιουργία συνασπισμού μελών 

στο Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  13.275 

df 5 

Sig.  .021 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  6.258 

df 7 

Sig.  .510 

 

Φύλο 

Chi – square  4.037 

df 1 

Sig.  .145 

 

Ηλικία 

Chi – square  .405 

df 3 

Sig.  .939 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .764 

df 2 

Sig.  .683 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  1.666 

df 6 

Sig.  .967 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  2.811 

df 7 

Sig.  .902 

 

Πίνακας Ε151. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Δημιουργία συνασπισμού μελών στο 

Δ.Σ της Σ.Ε (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Δημιουργία συνασπισμού μελών στο 

Δ.Σ της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  11.412 

df 5 

Sig.  .044 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  5.608 

df 8 

Sig.  .691 

 

Φύλο 

Chi – square  .225 

df 1 

Sig.  .635 

 Chi – square  4.221 
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Ηλικία df 3 

Sig.  .239 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .941 

df 2 

Sig.  .625 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  7.470 

df 6 

Sig.  .280 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  4.055 

df 7 

Sig.  .773 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε150 (και τον Πίνακα Α29, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον 

σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής 

εμπειρίας) και της δημιουργίας συνασπισμού μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε, φαίνεται ότι ο τύπος 

της περιοχής επηρεάζει σε μέτριο βαθμό την άποψη των διευθυντών πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (5, N= 195)= 

13.275, p= 0.021 < α, V= 0.243 > 0.2]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι διευθυντές 

στις ορεινές περιοχές δηλώνουν σε εντονότερο βαθμό (42.9%) τη δημιουργία 

ομάδων/συνασπισμών μεταξύ των μελών κατά τη διάρκεια του Δ.Σ της Σ.Ε, σε αντίθεση 

με τους προέδρους των υπόλοιπων περιοχών, οι οποίοι εκτιμούν ότι εμφανίζονται τέτοια 

φαινόμενα σε μικρότερο βαθμό (κατά μ.ό κάτω από 22%) (Πίνακας Β19, βλ. Παράρτημα: 

Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο 

σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε151) και εν 

συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ21, βλ. Παράρτημα: Mann-

Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 

 

10.2.3.3.5 Πολιτικός φορέας μελών 

29ο Ερώτημα – Ο πολιτικός φορέας του κάθε μέλους, επηρεάζει τη λειτουργία της Σ.Ε; 

Αναφορικά με το 29ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων (οι οποίοι συμμετέχουν στα Δ.Σ των Σ.Ε), οι 

απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 
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Πίνακας Ε152. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την επιρροή της 

λειτουργίας της Σ.Ε από τον πολιτικό φορέα των μελών 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 39 25,0 

ΟΧΙ 117 75,0 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε152, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

75% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως ο πολιτικός φορέας του κάθε μέλους δεν επηρεάζει την 

εύρυθμη λειτουργία της Σ.Ε, ενώ το 25% απάντησε θετικά. 

 Πίνακας Ε153. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε  * Επιρροή της λειτουργίας της Σ.Ε 

από τον πολιτικό φορέα των μελών (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Επιρροή της λειτουργίας της Σ.Ε 

από τον πολιτικό φορέα των μελών 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.336 

df 5 

Sig.  .275 

 

Φύλο 

Chi – square  .957 

df 1 

Sig.  .328 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.976 

df 4 

Sig.  .562 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  41.645 

df 30 

Sig.  .163 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.157 

df 3 

Sig.  .763 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .034 

df 1 

Sig.  .853 

 

Πίνακας Ε154. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών  * Επιρροή της λειτουργίας της Σ.Ε από 

τον πολιτικό φορέα των μελών (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Επιρροή της λειτουργίας της Σ.Ε 

από τον πολιτικό φορέα των μελών 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.393 

df 5 

Sig.  .270 

 

Φύλο 

Chi – square  .950 

df 1 

Sig.  .330 
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Ηλικία 

Chi – square  3.084 

df 4 

Sig.  .544 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  32.275 

df 30 

Sig.  .169 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.220 

df 3 

Sig.  .748 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .034 

df 1 

Sig.  .854 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε153 και Ε154, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της αντίληψης 

ότι ο πολιτικός φορέας του κάθε μέλους του Δ.Σ επηρεάζει τη λειτουργία της Σ.Ε, φαίνεται 

ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε155. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την επιρροή της 

λειτουργίας της Σ.Ε από τον πολιτικό φορέα των μελών 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 75 38,7 

ΟΧΙ 119 61,3 

Total 194 100,0 

Missing System 658  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε155, από τις 194 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

61.3% των διευθυντών δηλώνει πως ο πολιτικός φορέας του κάθε μέλους δεν επηρεάζει την 

εύρυθμη λειτουργία της Σ.Ε, ενώ το 38,7% απάντησε θετικά. 
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Πίνακας Ε156. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών  * Επιρροή της λειτουργίας της Σ.Ε από 

τον πολιτικό φορέα των μελών (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Επιρροή της λειτουργίας της Σ.Ε 

από τον πολιτικό φορέα των μελών 

 

Περιοχή 

Chi – square  22.659 

df 5 

Sig.  .120 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  23.645 

df 12 

Sig.  .123 

 

Φύλο 

Chi – square  17.513 

df 1 

Sig.  .124 

 

Ηλικία 

Chi – square  15.285 

df 4 

Sig.  .204 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  15.191 

df 2 

Sig.  .301 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  15.960 

df 7 

Sig.  .225 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  13.840 

df 7 

Sig.  .154 

 

Πίνακας Ε157. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών  * Επιρροή της λειτουργίας της Σ.Ε από 

τον πολιτικό φορέα των μελών (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Επιρροή της λειτουργίας της Σ.Ε 

από τον πολιτικό φορέα των μελών 

 

Περιοχή 

Chi – square  22.632 

df 5 

Sig.  .197 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  13.587 

df 12 

Sig.  .328 

 

Φύλο 

Chi – square  .682 

df 1 

Sig.  .409 

 

Ηλικία 

Chi – square  8.549 

df 4 

Sig.  .073 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.581 

df 2 

Sig.  .454 
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Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  13.997 

df 7 

Sig.  .051 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  9.958 

df 7 

Sig.  .191 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε156 και Ε157, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και της αντίληψης ότι ο πολιτικός 

φορέας του κάθε μέλους του Δ.Σ, επηρεάζει τη λειτουργία της Σ.Ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει 

κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 

0.05. 

10.2.3.3.6 Κομματικές αντιπαραθέσεις 

30ο Ερώτημα – Έχουν παρατηρηθεί περιστατικά κομματικών αντιπαραθέσεων κατά τη 

διάρκεια των συνεδριάσεων; 

Αναφορικά με το 30ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων (οι οποίοι συμμετέχουν στα Δ.Σ των Σ.Ε), οι 

απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε158. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τις κομματκές 

αντιπαραθέσεις 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 32 20,5 

ΟΧΙ 124 79,5 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε158, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

79,5% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων δεν έχουν 

παρατηρηθεί περιστατικά κομματικών αντιπαραθέσεων, ενώ το 20,5% απάντησε θετικά. 
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Πίνακας Ε159. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Κομματικές αντιπαραθέσεις (Pearson 

Chi-Square Tests) 

δδ Κομματικές αντιπαραθέσεις 

 

Περιοχή 

Chi – square  24.957 

df 5 

Sig.  .122 

 

Φύλο 

Chi – square  .029 

df 1 

Sig.  .866 

 

Ηλικία 

Chi – square  23.535 

df 4 

Sig.  .201 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  67.827 

df 30 

Sig.  .100 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  8.218 

df 3 

Sig.  .142 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε160. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Κομματικές αντιπαραθέσεις (Kruskal 

Wallis Tests)  

δδ Κομματικές αντιπαραθέσεις 

 

Περιοχή 

Chi – square  24.797 

df 5 

Sig.  .152 

 

Φύλο 

Chi – square  .028 

df 1 

Sig.  .866 

 

Ηλικία 

Chi – square  23.384 

df 4 

Sig.  .106 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  52.644 

df 30 

Sig.  .106 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  6.242 

df 3 

Sig.  .100 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 
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Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε159 και Ε160, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και των 

κομματικών αντιπαραθέσεων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε161. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τις κομματκές 

αντιπαραθέσεις 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 79 40,7 

ΟΧΙ 115 59,3 

Total 194 100,0 

Missing System 658  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε161, από τις 194 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

59,3% των διευθυντών δηλώνει πως κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων δεν έχουν 

παρατηρηθεί περιστατικά κομματικών αντιπαραθέσεων, ενώ το 40,7% απάντησε θετικά. 

Πίνακας Ε162. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Κομματικές αντιπαραθέσεις (Pearson 

Chi-Square Tests) 

δδ Κομματικές αντιπαραθέσεις 

 

Περιοχή 

Chi – square  40.754 

df 20 

Sig.  .104 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  92.960 

df 48 

Sig.  .080 

 

Φύλο 

Chi – square  18.609 

df 4 

Sig.  .091 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.125 

df 20 

Sig.  .966 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  6.508 

df 8 

Sig.  .690 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  38.171 

df 28 

Sig.  .095 
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Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  32.943 

df 28 

Sig.  .238 

 

 

Πίνακας Ε163. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Κομματικές αντιπαραθέσεις (Kruskal-

Wallis Tests) 

δδ Κομματικές αντιπαραθέσεις 

 

Περιοχή 

Chi – square  4.456 

df 5 

Sig.  .486 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  50.439 

df 12 

Sig.  .101 

 

Φύλο 

Chi – square  17.625 

df 1 

Sig.  .127 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.218 

df 4 

Sig.  .696 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .293 

df 2 

Sig.  .864 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  15.477 

df 7 

Sig.  .230 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  9.158 

df 7 

Sig.  .242 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε162 και Ε163, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και των κομματικών αντιπαραθέσεων, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

10.2.3.3.7 Συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων 

31ο Ερώτημα – Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων 

είναι συλλογικές; 
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Αναφορικά με το 31ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους διευθυντές 

σχολικών μονάδων (οι οποίοι συμμετέχουν στα Δ.Σ των Σ.Ε), οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε164. Κατανομή του δείγματος των δευθυντών ως προς τη συλλογικότητα στη 

λήψη αποφάσεων 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 165 84,2 

ΟΧΙ 31 15,8 

Total 196 100,0 

Missing System 656  

Total 852  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε164, από τις 196 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

84,2% των διευθυντών δηλώνε πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων είναι συλλογικές, ενώ το 15,8% απάντησε αρνητικά. 

Πίνακας Ε165. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Συλλογικότητα στη λήψη 

αποφάσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  37.835 

df 20 

Sig.  .209 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  81.602 

df 48 

Sig.  .102 

 

Φύλο 

Chi – square  3.761 

df 4 

Sig.  .439 

 

Ηλικία 

Chi – square  24.141 

df 20 

Sig.  .236 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  5.234 

df 8 

Sig.  .732 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  40.867 

df 28 

Sig.  .055 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  24.084 

df 28 

Sig.  .677 
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Πίνακας Ε166. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων 

(Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Συλλογικότητα στη λήψη 

αποφάσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  28.104 

df 5 

Sig.  .235 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  18.119 

df 12 

Sig.  .112 

 

Φύλο 

Chi – square  1.941 

df 1 

Sig.  .164 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.001 

df 4 

Sig.  .736 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  2.435 

df 2 

Sig.  .179 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  11.743 

df 7 

Sig.  .113 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  5.299 

df 7 

Sig.  .623 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε165 και Ε166, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και της συλλογικότητας στη λήψη 

αποφάσεων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.2.4 Υποστήριξη ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από άτομα ή υπηρεσίες 

Σε συνέχεια του πρώτου κεντρικού άξονα, ο τέταρτος υποάξονας σχετίζεται με τη μελέτη 

του βαθμού υποστήριξης του οργάνου από άτομα ή υπηρεσίες.  
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32ο Ερώτημα – Υπάρχουν άτομα ή υπηρεσίες που έχουν υποστηρικτικό ρόλο και 

βοηθούν το έργο σας; 

Αναφορικά με το 32ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε167. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την υποστήριξη της Σ.Ε 

από άτομα ή υπηρεσίες 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 141 90,4 

ΟΧΙ 15 9,6 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε167, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

90,4% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως υπάρχουν άτομα ή υπηρεσίες που βοηθούν το έργο 

του, ενώ το 9,6% απάντησε αρνητικά. 

Πίνακας Ε168. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Υποστήριξη Σ.Ε από άτομα ή 

υπηρεσίες (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Υποστήριξη Σ.Ε από άτομα ή 

υπηρεσίες 

 

Περιοχή 

Chi – square  26.848 

df 5 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  .001 

df 1 

Sig.  .971 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.817 

df 4 

Sig.  .769 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  22.335 

df 30 

Sig.  .842 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.517 

df 3 

Sig.  .678 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .074 

df 1 

Sig.  .786 
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Πίνακας Ε169. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Υποστήριξη Σ.Ε από άτομα ή 

υπηρεσίες (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Υποστήριξη Σ.Ε από άτομα ή 

υπηρεσίες 

 

Περιοχή 

Chi – square  32.644 

df 5 

Sig.  .000004 

 

Φύλο 

Chi – square  .014 

df 1 

Sig.  .924 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.962 

df 4 

Sig.  .411 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  42.651 

df 30 

Sig.  .154 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  .456 

df 3 

Sig.  .935 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε168 (και τον Πίνακα Α30, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της υποστήριξης της Σ.Ε από άτομα ή υπηρεσίες, φαίνεται ότι ο 

τύπος της περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (5, N= 156)= 

26.848, p= 0.000061 < α, V= 0.459 > 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι πρόεδροι 

στις πεδινές και στις ορεινές περιοχές δηλώνουν σε μικρότερο ποσοστό (66,7% και 50% 

αντίστοιχα) την υποστήριξή της Σ.Ε τους από άτομα ή υπηρεσίες, σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες περιοχές (αστικές, ημιαστικές, ημιορεινές, νησιωτικές), οι οποίες 

υποστηρίζονται απόλυτα. (Πίνακας Β21, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα 

παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών 

Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε169) και εν συνεχεία από τα 

αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ22, βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) 

μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 
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33ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την παρουσία και το έργο των 

τεχνικών υπηρεσιών του δήμου (τεχνικοί, υδραυλικοί κ.τ.λ);  

Αναφορικά με το 33ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους 

διευθυντές, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε170. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με την παρουσία και το έργο των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου  

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 143 16,8 

Ελάχιστα 218 25,6 

Μέτρια 253 29,8 

Πολύ 195 22,9 

Απόλυτα 41 4,8 

Total 850 100,0 

Missing System 2  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε170, από τις 850 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 16,8% των 

διευθυντών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την παρουσία και το έργο των τεχνικών 

υπηρεσιών του δήμου (τεχνικοί, υδραυλικοί κ.τ.λ), το 25,6% είναι ελάχιστα, το 29,8% μέτρια, 

το 22,9% πολύ και μόλις το 4,8% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο.  

 

Πίνακας Ε171. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

παρουσία και το έργο των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την παρουσία και το 

έργο των τεχνικών υπηρεσιών του 

δήμου 

 

Περιοχή 

Chi – square  16.543 

df 20 

Sig.  .682 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  53.458 

df 48 

Sig.  .273 

 

Φύλο 

Chi – square  1.044 

df 4 

Sig.  .903 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.825 

df 16 

Sig.  .820 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  10.621 

df 8 

Sig.  .224 
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Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  26.575 

df 28 

Sig.  .541 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  26.279 

df 28 

Sig.  .558 

 

 

Πίνακας Ε172. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

παρουσία και το έργο των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την παρουσία και το έργο 

των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου 

 

Περιοχή 

Chi – square  2.028 

df 5 

Sig.  .845 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  14.439 

df 12 

Sig.  .274 

 

Φύλο 

Chi – square  .151 

df 1 

Sig.  .698 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.751 

df 4 

Sig.  .600 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .808 

df 2 

Sig.  .668 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  14.872 

df 7 

Sig.  .138 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  4.633 

df 7 

Sig.  .705 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε171 και Ε172, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού ικανοποίησης των 

διευθυντών σχετικά με την παρουσία και το έργο των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου 
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(τεχνικοί, υδραυλικοί κ.τ.λ), φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.2.5 Ο ρόλος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Σε συνέχεια του πρώτου κεντρικού άξονα, ο πέμπτος υποάξονας σχετίζεται με τη μελέτη 

του εκπαιδευτικού ρόλου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, εφόσον αυτός υφίσταται.  

34ο Ερώτημα – Πέραν από την οικονομική διαχείριση, ενισχύετε με κάποιον τρόπο τον 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα του σχολείου; Εάν ναι, ποιος είναι αυτός; 

Αναφορικά με το 34ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε173. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον εκπαιδευτικό ρόλο 

της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 17 10,9 

ΟΧΙ 139 89,1 

Total 156 100,0 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε173, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

89,1% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως εκτός από την οικονομική διαχείριση, δεν ενισχύει με 

κάποιον τρόπο τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του σχολείου, ενώ το 10,9% απάντησε θετικά.  

Πίνακας Ε174. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Εκπαιδευτικός ρόλος Σ.Ε (Pearson 

Chi-Square Tests) 

δδ Εκπαιδευτικός ρόλος Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.290 

df 5 

Sig.  .131 

 

Φύλο 

Chi – square  2.339 

df 1 

Sig.  .126 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.232 

df 4 

Sig.  .137 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  8.478 

df 2 

Sig.  .114 

 Chi – square  5.243 
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Μορφωτικό Επίπεδο df 3 

Sig.  .155 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .066 

df 1 

Sig.  .797 

 

Πίνακας Ε175. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Εκπαιδευτικός ρόλος Σ.Ε (Kruskal 

Wallis Tests)  

δδ Εκπαιδευτικός ρόλος Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  9.711 

df 5 

Sig.  .084 

 

Φύλο 

Chi – square  3.333 

df 1 

Sig.  .068 

 

Ηλικία 

Chi – square  9.173 

df 4 

Sig.  .057 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  8.424 

df 2 

Sig.  .115 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  6.148 

df 3 

Sig.  .105 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .066 

df 1 

Sig.  .798 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε174 και Ε175, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του 

εκπαιδευτικού ρόλου της Σ.Ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

Πινακας Ε176. Παρεμβάσεις προέδρων Σ.Ε με εκπαιδευτικό περιεχόμενο  

   Frequency Valid Percent 

Valid σεμινάρια πυρασφάλειας 2 13,3 

οργάνωση εκδηλώσεων 2 13,3 

δράσεις για ανακύκλωση (follow green) 8 53,3 

οργάνωση μαθητικών αγώνων δρόμου 2 13,3 

σεμινάρια πρώτων βοηθειών 1 6,7 
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Total 15 100,0 

Missing System 141  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε176, από τις 15 απαντήσεις που καταγράφησαν, οι 

παρεμβάσεις που πραγματοποιούν οι πρόεδροι Σ.Ε στα εκπαιδευτικά δρώμενα αφορούν 

σεμινάρια πυρασφάλειας (13,3%), οργάνωση εκδηλώσεων (13,3%), δράσεις για ανακύκλωση 

(53,3%), οργάνωση μαθητικών αγώνων δρόμου (13,3%) και σεμινάρια πρώτων βοηθειών 

(6,7%).  

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε177. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών σχετικά με τις παρεμβάσεις της Σ.Ε 

στα εκπαιδευτικά δρώμενα 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 36 4,2 

ΟΧΙ 814 95,8 

Total 850 100,0 

Missing System 2  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε177, από τις 850 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 95,8% των 

διευθυντών δηλώνει ότι δεν έχει παρατηρήσει φαινόμενα κατά τα οποία η Σ.Ε αναλαμβάνει 

από μόνη της εκπαιδευτικές δράσεις παρεμβαίνοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ το 

4,2% απάντησε θετικά.  

 Πίνακας Ε178. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Παρεμβάσεις της Σ.Ε στα εκπαιδευτικά 

δρώμενα (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Παρεμβάσεις της Σ.Ε στα 

εκπαιδευτικά δρώμενα 

 

Περιοχή 

Chi – square  40.754 

df 20 

Sig.  .104 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  92.960 

df 48 

Sig.  .080 

 

Φύλο 

Chi – square  18.609 

df 4 

Sig.  .091 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.125 

df 20 

Sig.  .966 

 Chi – square  6.508 
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Επιπλέον σπουδές df 8 

Sig.  .690 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  38.171 

df 28 

Sig.  .095 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  32.943 

df 28 

Sig.  .238 

 

Πίνακας Ε179. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Παρεμβάσεις της Σ.Ε στα εκπαιδευτικά 

δρώμενα (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Παρεμβάσεις της Σ.Ε στα 

εκπαιδευτικά δρώμενα 

 

Περιοχή 

Chi – square  4.456 

df 5 

Sig.  .486 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  50.439 

df 12 

Sig.  .101 

 

Φύλο 

Chi – square  17.625 

df 1 

Sig.  .127 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.218 

df 4 

Sig.  .696 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .293 

df 2 

Sig.  .864 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  15.477 

df 7 

Sig.  .230 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  9.158 

df 7 

Sig.  .242 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε178 και Ε179, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και των παρεμβάσεων της Σ.Ε στα 

εκπαιδευτικά δρώμενα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης μεταξύ της 
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ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05.  

 

10.2.6 Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Σε συνέχεια του πρώτου κεντρικού άξονα, ο έκτος και τελευταίος υποάξονας σχετίζεται με 

τις προτεινόμενες αλλαγές αναφορικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, 

όπως αυτή ισχύει από το 2011.  

35ο Ερώτημα – Θα αλλάζατε κάτι στη σημερινή μορφή της Σχολικής Επιτροπής; 

Αναφορικά με το 35ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε180. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τις προτεινόμενες 

αλλαγές στη μορφή της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 44 28,2 

Όχι 112 71,8 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε180, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

71,8% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως δεν θα άλλαζε κάτι στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

σχετικά με την μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, ενώ το 28,2% απάντησε θετικά. 

 Πίνακας Ε181. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή 

της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή 

της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.176 

df 5 

Sig.  .032 

 

Φύλο 

Chi – square  9.336 

df 8 

Sig.  .315 

 

Ηλικία 

Chi – square  53.448 

df 32 

Sig.  .110 

 Chi – square  197.013 
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Επάγγελμα df 240 

Sig.  .980 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  52.742 

df 24 

Sig.  .101 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .654 

df 8 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε182. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή 

της Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή 

της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.668 

df 5 

Sig.  .027 

 

Φύλο 

Chi – square  .651 

df 1 

Sig.  .416 

 

Ηλικία 

Chi – square  9.723 

df 4 

Sig.  .246 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  47.149 

df 30 

Sig.  .324 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  15.269 

df 3 

Sig.  .102 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .011 

df 1 

Sig.  .917 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε181 (και τον Πίνακα Α31, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και των προτεινόμενων αλλαγών στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής, φαίνεται ότι ο τύπος της περιοχής επηρεάζει σε μέτριο βαθμό την άποψη των 

προέδρων Σ.Ε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

α= 0.05 [x² (5, N= 156)= 12.176, p= 0.032 < α, V= 0.286 < 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, 

διακρίνεται ότι στις ημιαστικές περιοχές και σε ποσοστό 62,5%, οι πρόεδροι δεν είναι 

ικανοποιημένοι από την ισχύουσα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και θα 
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ήθελαν να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Στον αντίποδα, οι 

πρόεδροι όλων των υπόλοιπων περιοχών εμφανίζονται αρκετά πιο ικανοποιημένοι από 

τη σημερινή μορφή που διέπει το όργανο και το ποσοστό που δηλώνει ότι θα πρέπει να 

γίνουν ουσιαστικές αλλαγές είναι εμφανώς μικρότερο (μ.ό κοντά στο 20%) (Πίνακας 

Β22, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη 

παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε 

(Πίνακας Ε182) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ23, 

βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης 

μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων  

Πίνακας Ε183. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές 

στη μορφή της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 417 50,9 

ΟΧΙ 402 49,1 

Total 819 100,0 

Missing System 33  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε183, από τις 819 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

49,1% των διευθυντών σχολικών μονάδων δηλώνει πως δεν θα άλλαζε κάτι στο ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, ενώ το 50,9% 

απάντησε θετικά. 

Πίνακας Ε184. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της 

Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή 

της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  7.733 

df 5 

Sig.  .172 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  13.844 

df 12 

Sig.  .311 

 

Φύλο 

Chi – square  2.623 

df 1 

Sig.  .105 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.936 

df 4 

Sig.  .748 
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Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  5.432 

df 2 

Sig.  .066 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  4.397 

df 7 

Sig.  .733 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  9.365 

df 7 

Sig.  .228 

 

Πίνακας Ε185. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της 

Σ.Ε (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή 

της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  7.723 

df 5 

Sig.  .172 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  12.180 

df 12 

Sig.  .431 

 

Φύλο 

Chi – square  2.619 

df 1 

Sig.  .106 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.931 

df 4 

Sig.  .748 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  5.425 

df 2 

Sig.  .066 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  4.391 

df 7 

Sig.  .734 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  8.187 

df 7 

Sig.  .316 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε184 και Ε185, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και των προτεινόμενων αλλαγών στη 
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μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης 

μεταξύ της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05.  

36ο Ερώτημα – Εάν θα αλλάζατε κάτι στη σημερινή μορφή της Σχολικής Επιτροπής, τι 

θα ήταν αυτό;  

Αναφορικά με το 36ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε186. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το είδος των 

προτεινόμενων αλλαγών στη μορφή της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid Αύξηση αριθμού εκπροσώπων από 

Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 

3 6,5 

Μείωση αριθμού αιρετών 3 6,5 

Μείωση αριθμού μελών Δ.Σ 28 61,0 

Επιλογή μελών βάσει κριτηρίων 8 17,4 

Μείωση αριθμού διευθυντών 2 4,3 

Αύξηση αριθμού διευθυντών 2 4,3 

Total 46 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε186, από τις απαντήσεις μόνο των προέδρων Σ.Ε οι 

οποίοι δήλωσαν την συμφωνία τους στο προηγούμενο ερώτημα (28,2%), φαίνεται ότι οι 

προτεινόμενες αλλαγές αφορούν την αύξηση του αριθμού των εκπροσώπων στο Δ.Σ από 

Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σε ποσοστό 6,5%, τη μείωση του αριθμού των αιρετών 

στο Δ.Σ σε ποσοστό 6,5%, τη μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ σε ποσοστό 61%, την 

επιλογή των μελών του Δ.Σ βάσει ορισμένων κριτηρίων σε ποσοστό 17,4%, τη μείωση του 

αριθμού των διευθυντών στο Δ.Σ σε ποσοστό 4,3% και την αύξηση του αριθμού των 

διευθυντών στο Δ.Σ σε ποσοστό 4,3%. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών 

προέδρων Σ.Ε, σε κάθεμια από τις παραπάνω κατηγορίες απαντήσεων: 

 Χ13: «Θα ήθελα να υπήρχε περισσότερη συνεργασία, συμμετοχή από τους συλλόγους γονέων 

σε κάθε σχολείο. Πραγματικά, στα σχολεία που υπάρχει τέλεια συνεργασία μεταξύ του 

συλλόγου και των εκπαιδευτικών κάνουμε σπουδαία πράγματα. Στα σχολεία που είναι, ας το 

πούμε, «στα μαχαίρια» εκεί δεν υπάρχει καμία επαφή, τίποτα! Θα πρέπει με κάποιο τρόπο 

να έχουν περισσότερη ενεργό συμμετοχή οι σύλλογοι γονέων, για να έχουμε και μεις 
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καλύτερη εικόνα. Η Ένωση Γονέων δε βοηθάει σε αυτό. Έχει καταντήσει ένα πολιτικό 

όργανο». 

 Χ32: «Θα έβαζα στο συμβούλιο περισσότερους δημότες και λιγότερους αιρετούς. Και 

σίγουρα η επιλογή των δημοτών θα έπρεπε να γίνει με ορισμένα κριτήρια».  

 Χ60: «Ο αριθμός των μελών που την απαρτίζουν, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όταν έχω μία 

επιτροπή που αποτελείται από 15 άτομα και για να έχουμε νόμιμη απαρτία χρειάζομαι τους 

8, ε είναι αρκετοί για να τους μαζέψω». 

 Χ63: «Χρειάζεται καταρχήν στελέχωση από τεχνικούς. Δεν αρκούν μόνο οι διευθυντές. 

Πρέπει να έχουμε τεχνικούς που να λύνουν ζητήματα. Αυτή τη στιγμή εγώ έτυχε να είμαι 

πολιτικός μηχανικός και μπορώ και λύνω κάποια ζητήματα. Είμαστε ένα νομικό πρόσωπο. 

Επομένως, η διοίκηση του νομικού προσώπου, το διοικητικό συμβούλιο δηλαδή, πρέπει να 

καλύπτει το ίδιο το έργο του νομικού προσώπου. Και τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα; Έργο μας 

είναι να αντιμετωπίζουμε τα λειτουργικά των σχολείων, κάνουμε εξοικονόμηση ενεργειακή 

όσο μπορούμε να κάνουμε και αντιμετωπίζουμε τις βλάβες και τις φθορές των σχολικών 

μονάδων. Άρα αυτό όλο εδώ χρειάζεται μία τεχνική και μία οικονομική υποστήριξη, η οποία 

πρέπει να ανταποκρίνεται στην σύνθεση του Δ.Σ. Που κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει επειδή 

δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι άμισθες οι θέσεις». 

 Χ97: «Θεωρώ ότι ο αριθμός των μελών των διευθυντών που είναι στο διοικητικό συμβούλιο 

είναι μεγάλος και πρέπει να αλλάξει. Θα μπορούσε να είναι μόνο ένα άτομο, ένας 

εκπρόσωπος των διευθυντών, γιατί ο ρόλος της Σχολικής Επιτροπής είναι η οικονομική 

διαχείριση. Πέντε διευθυντές για παράδειγμα μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο είναι πολλοί 

και πολλές φορές δημιουργούνται και θέματα μεταξύ τους». 

 Χ102: «Θα πρότεινα το διοικητικό συμβούλιο να έχει λιγότερα μέλη και πιο πολλούς 

διευθυντές μέσα. Και λιγότερους αιρετούς, δεν χρειάζονται τόσοι αιρετοί μέσα». 

 

Πίνακας Ε187. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Είδος προτεινόμενων αλλαγών στη 

μορφή της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Είδος προτεινόμενων αλλαγών στη 

μορφή της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  62.200 

df 30 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  3.913 

df 4 

Sig.  .418 

 Chi – square  15.801 
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Ηλικία df 16 

Sig.  .467 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  129.057 

df 120 

Sig.  .270 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  14.710 

df 12 

Sig.  .258 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .335 

df 4 

Sig.  .987 

 

Πίνακας Ε188. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Είδος προτεινόμενων αλλαγών στη 

μορφή της Σ.Ε (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Είδος προτεινόμενων αλλαγών στη 

μορφή της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  21.960 

df 5 

Sig.  .000533 

 

Φύλο 

Chi – square  .014 

df 1 

Sig.  .924 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.962 

df 4 

Sig.  .411 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  42.651 

df 30 

Sig.  .154 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  .456 

df 3 

Sig.  .935 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε187 (και τον Πίνακα Α32, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του είδους των προτεινόμενων αλλαγών στη μορφή της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι ο τύπος της περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής 
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σημαντικότητας α= 0.05 [x² (30, N= 46)= 62.200, p= 0.000495 < α, V= 0.688 > 0.3]. Πιο 

συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι στις αστικές και ημιαστικές περιοχές, οι πρόεδροι 

εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό (70% και 80% αντίστοιχα) την επιθυμία τους να μειωθεί ο 

αριθμός των μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε, σε σχέση με τους υπόλοιπους προέδρους (Πίνακας 

Β23, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη 

παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε 

(Πίνακας Ε188) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ24, 

βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης 

μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων  

Πίνακας Ε189. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς το είδος των 

προτεινόμενων αλλαγών στη μορφή της Σ.Ε 

 Frequency Valid Percent 

Valid Επιστροφή στην προηγούμενη μορφή 62 27,8 

Επιλογή μελών βάσει κριτηρίων 18 8,1 

Αύξηση αριθμού διευθυντών 43 19,4 

Μείωση αριθμού μελών Δ.Σ 21 9,4 

Αύξηση αριθμού διοικητικών 

υπαλλήλων 

 

22 

 

9,7 

Εκπροσώπηση όλων των σχ. μονάδων 19 8,5 

Εκπαιδευτικός στη θέση του προέδρου 12 5,4 

Συχνή εναλλαγή των μελών-διευθυντών 13 5,8 

Κατάργηση των αιρετών αντιπροσώπων 13 5,8 

Total 223 100,0 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε189, από τις απαντήσεις μόνο των διευθυντών οι 

οποίοι δήλωσαν την συμφωνία τους στο προηγούμενο ερώτημα (50,9%), φαίνεται ότι οι 

προτεινόμενες αλλαγές αφορούν την επιστροφή της Σ.Ε στην προηγούμενη μορφή της 

(27,8%), την επιλογή των μελών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (8,1%), την αύξηση του 

αριθμού των διευθυντών στο Δ.Σ (19,4%), τη μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ 

(9,4%), την αύξηση του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων στο όργανο (9,7%), την 

εκπροσώπηση όλων των σχ. μονάδων στο Δ.Σ (8,5%), να ορίζεται εκπαιδευτικός στη θέση 

του προέδρου (5,4%), να γίνεται συχνή εναλλαγή των μελών-διευθυντών (5,8%) και να 

καταργηθούν οι αιρετοί αντιπρόσωποι (5,8%). 
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Πίνακας Ε190. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Είδος προτεινόμενων αλλαγών στη 

μορφή της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Είδος προτεινόμενων αλλαγών στη 

μορφή της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  40.754 

df 20 

Sig.  .104 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  92.960 

df 48 

Sig.  .080 

 

Φύλο 

Chi – square  18.609 

df 4 

Sig.  .091 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.125 

df 20 

Sig.  .966 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  6.508 

df 8 

Sig.  .690 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  38.171 

df 28 

Sig.  .095 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  32.943 

df 28 

Sig.  .238 

 

Πίνακας Ε191. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Είδος προτεινόμενων αλλαγών στη 

μορφή της Σ.Ε (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Είδος προτεινόμενων αλλαγών στη 

μορφή της Σ.Ε 

 

Περιοχή 

Chi – square  4.456 

df 5 

Sig.  .486 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  50.439 

df 12 

Sig.  .101 

 

Φύλο 

Chi – square  17.625 

df 1 

Sig.  .127 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.218 

df 4 

Sig.  .696 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .293 

df 2 

Sig.  .864 
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Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  15.477 

df 7 

Sig.  .230 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  9.158 

df 7 

Sig.  .242 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε190 και Ε191, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του είδους των προτεινόμενων 

αλλαγών στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο 

είδος συσχέτισης μεταξύ της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05.  

10.3 Οικονομική διαχείριση της Eνιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Ο δεύτερος κεντρικός άξονας της έρευνας σχετίζεται με την οικονομική διαχείριση της 

Eνιαίας Σχολικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε1, ο οποίος εμφανίζεται σε 

προηγούμενη ενότητα, ο άξονας αυτός διαχωρίζεται σε 5 επιμέρους άξονες, όπου μελετώνται 

τα έσοδα, τα έξοδα, η κατανομή των κονδυλίων, ο απολογισμός/έλεγχος και οι 

δυσλειτουργίες που έχουν εντοπιστεί από τις 3 ομάδες πληθυσμού στη λειτουργία του 

οργάνου.  

10.3.1 Έσοδα 

Ξεκινώντας τη μελέτη του δεύτερου κεντρικού άξονα, ο πρώτος υποάξονας σχετίζεται με 

τα έσοδα που έχει να διαχειριστεί η Ενιαία Σχολική Επιτροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Πίνακα Ε1, ο άξονας αυτός διαιρείται σε 4 επιμέρους κατηγορίες, όπου εξετάζονται γενικά 

στοιχεία των εσόδων, η προέλευση των εσόδων, τα κυλικεία και οι ενέργειες που 

πραγματοποιεί η Σ.Ε για την αύξηση των εσόδων της.  

10.3.1.1 Γενικά στοιχεία εσόδων 

37ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το μέγεθος της χρηματοδότησης που 

λαμβάνετε από την πολιτεία; 
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Αναφορικά με το 37ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε192. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό 

ικανοποίησής τους σχετικά με το μέγεθος της χρηματοδότησης που λαμβάνουν από την 

πολιτεία 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 36 23,1 

Ελάχιστα 63 40,4 

Μέτρια 42 26,9 

Πολύ 15 9,6 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε192, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 23,1% των 

προέδρων Σ.Ε δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τη χρηματοδότηση που λαμβάνει από 

την ελληνική πολιτεία, το 40,4% είναι ελάχιστα, το 26,9% μέτρια και το 9,6% δηλώνει πολύ 

ικανοποιημένο.  

Πίνακας Ε193. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με το 

μέγεθος της χρηματοδότησης που λαμβάνουν από την πολιτεία (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με το μέγεθος της 

χρηματοδότησης που λαμβάνουν 

από την πολιτεία 

 

Περιοχή 

Chi – square  42.838 

df 15 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  2.052 

df 3 

Sig.  .562 

 

Ηλικία 

Chi – square  14.303 

df 12 

Sig.  .282 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  100.177 

df 90 

Sig.  .217 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  23.370 

df 9 

Sig.  .105 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .670 

df 3 

Sig.  .880 
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Πίνακας Ε194. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με το 

μέγεθος της χρηματοδότησης που λαμβάνουν από την πολιτεία (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με το μέγεθος της 

χρηματοδότησης που λαμβάνουν 

από την πολιτεία 

 

Περιοχή 

Chi – square  20.418 

df 5 

Sig.  .001 

 

Φύλο 

Chi – square  .073 

df 1 

Sig.  .787 

 

Ηλικία 

Chi – square  7.577 

df 4 

Sig.  .108 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  39.497 

df 30 

Sig.  .115 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  6.139 

df 3 

Sig.  .105 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .026 

df 1 

Sig.  .871 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε193 (και τον Πίνακα Α33, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με το 

μέγεθος της χρηματοδότησης που λαμβάνουν από την πολιτεία, φαίνεται ότι ο τύπος της 

περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (5, N= 156)= 

42.838, p= 0.000167 < α, V= 0.311 > 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι πρόεδροι 

στις αστικές, ημιαστικές και πεδινές περιοχές εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους σχετικά 

με την κρατική επιχορήγηση σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό (76,2%, 62,5% και 66,6% 

αντίστοιχα), σε αντίθεση με τους προέδρους των υπόλοιπων περιοχών (ημιορεινές 

27,8%, ορεινές 37,5%, νησιωτικές 41,7%) που εμφανίζονται πιο μετριοπαθείς (Πίνακας 

Β24, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη 

παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε 

(Πίνακας Ε194) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ25, 
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βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης 

μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 
 

38ο Ερώτημα – Κάθε πότε λαμβάνετε αυτήν τη χρηματοδότηση; 

Αναφορικά με το 38ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Δ.Ε.Π, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε195. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς τον χρόνο λήψης της 

χρηματοδότησης 

 Frequency Valid Percent 

Valid 4 φορές το χρόνο 76 97,4 

3 φορές το χρόνο 2 2,6 

Total 78 100,0 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε195, από τις 78 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 97,4% των 

προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει ότι λαμβάνει την κρατική επιχορήγηση για τις Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές 4 φορές το χρόνο, ενώ υπάρχει και ένα 2,6% που δηλώνει ότι η χρηματοδότηση 

τους αποδίδεται 3 φορές τον χρόνο.  

 

39ο Ερώτημα – Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης που σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας αναγκών; 

Αναφορικά με το 39ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους διευθυντές 

σχολκών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε196. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την επάρκεια της κρατικής 

χρηματοδότησης 

 Frequency Valid Percent 

Valid NAI 307 36,6 

OXI 531 63,4 

Total 838 100,0 

Missing System 14  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε196, από τις 838 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

63,4% των διευθυντών δηλώνει πως το ποσό της κρατικής επιχορήγησης που του αποδίδεται 

δεν επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, ενώ το 36,6% απάντησε θετικά. 
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Πίνακας Ε197. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Επάρκεια κρατικής χρηματοδότησης 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Επάρκεια κρατικής 

χρηματοδότησης 

 

Περιοχή 

Chi – square  14.439 

df 5 

Sig.  .013 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  36.412 

df 12 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  .077 

df 1 

Sig.  .782 

 

Ηλικία 

Chi – square  6.296 

df 4 

Sig.  .178 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .350 

df 2 

Sig.  .840 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  10.231 

df 7 

Sig.  .176 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  10.491 

df 7 

Sig.  .162 

 

Πίνακας Ε198. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Επάρκεια κρατικής χρηματοδότησης 

(Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Επάρκεια κρατικής 

χρηματοδότησης 

 

Περιοχή 

Chi – square  14.422 

df 5 

Sig.  .013 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  35.639 

df 12 

Sig.  .000370 

 

Φύλο 

Chi – square  .076 

df 1 

Sig.  .782 

 

Ηλικία 

Chi – square  6.407 

df 4 

Sig.  .171 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .349 

df 2 

Sig.  .840 
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Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  10.219 

df 7 

Sig.  .176 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  9.290 

df 7 

Sig.  .233 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε197 (και τους Πίνακες Α34 και Α35, βλ. Παράρτημα: Chi 

square tests), από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 

δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, 

επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, συνολικός χρόνος 

διευθυντικής εμπειρίας) και την επάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης, φαίνεται ότι ο 

τύπος της περιοχής και η βαθμίδα εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας επηρεάζουν σε 

μικρό και μέτριο βαθμό αντίστοιχα, την άποψη των διευθυντών σχολικών μονάδων 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [περιοχή: 

x² (5, N= 838)= 14.439, p= 0.013 < α, V= 0.131 < 0.2], [βαθμίδα εκπαίδευση σχολικής 

μονάδας: x² (12, N= 838)= 36.412, p= 0.000278 < α, V= 0.206 > 0.2]. Πιο συγκεκριμένα, 

διακρίνεται ότι οι διευθυντές στις αστικές, ημιαστικές και πεδινές περιοχές εκφράζουν 

σε μεγαλύτερα βαθμό την δυσαρέσκεια τους σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση 

που λαμβάνουν, καθώς το 66,2%, το 67,1% και το 63,5% αντίστοιχα, δηλώνουν ότι τα 

χρήματα που τους αποδίδονται δεν επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών τους 

αναγκών. Στον αντίποδα, οι διευθυντές των υπόλοιπων περιοχών κρατούν μια πιο 

μετριοπαθή στάση. Αναφορικά με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, από την έρευνα προκύπτει ότι 

οι διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζουν σε εντονότερο βαθμό την 

δυσαρέσκειά τους σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση που λαμβάνουν (72% 

νηπιαγωγεία, 68,7% δημοτικά), σε αντίθεση με τους διευθυντές της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που τα ποσοστό δυσαρέσκειάς τους είναι εμφανώς χαμηλότερα (46,1% 

γυμνάσια, 56,4% λύκεια, 60% ΕΠΑ.Λ) (Πίνακες Β25 και Β26, βλ. Παράρτημα: 

Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο 

σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε198) και εν 

συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακες Γ26 και Γ27, βλ. Παράρτημα: 

Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 

0.0033 και sig. < 0.00054945 αντίστοιχα). 
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10.3.1.2 Προέλευση εσόδων 

38ο Ερώτημα – Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά από ποιους πόρους προέρχονται τα 

έσοδα της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής; 

Αναφορικά με το 38ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους προέδρους Δ.Ε.Π, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε199. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την προέλευση των 

εσόδων 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Κ.Α.Π (κρατική επιχορήγηση) 156 35,0 % 100,0 % 

Κυλικεία 138 31,0 % 88,5 % 

Δημοτική τακτική επιχορήγηση 27 6,1 % 17,3 %  

Εκμετάλλευση σχολικών αγρών 21 4,7 % 13,5 % 

Εκμετάλλευση σχολικών χώρων 39 8,8 % 25,0 % 

Εκμετάλλευση σχολικής περιουσίας 13 2,9 % 8,3 % 

Δωρεές 51 11,5 % 32,7 % 

Total 445 100,0 % 285,3 % 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε199, από τις απαντήσεις που καταγράφησαν 

αναφορικά με την προέλευση των εσόδων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, το σύνολο των 

προέδρων Σ.Ε (100%) δηλώνει ότι η βασική πηγή χρηματοδότησης προέρχεται από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών (Κ.Α.Π). Από εκεί και έπειτα, το 88,5% 

δηλώνει ότι προκύπτουν έσοδα και από τα κυλικεία που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες, 

το 32,7% ότι έχει έσοδα και από δωρεές ιδιωτών, το 25% δηλώνει ότι το ταμείο της Σ.Ε 

ενισχύεται και από την εκμετάλλευση σχολικών χώρων, το 17,3% δηλώνει ότι ενισχύεται 

επιπλέον λόγω δημοτικών τακτικών επιχορηγήσεων, το 13,5% απαντά ότι προκύπτουν έσοδα 

και από την εκμετάλλευση σχολικών αγρών και τέλος, το 8,3% δηλώνει ότι το ταμείο της Σ.Ε 

του εμφανίζει έσοδα και από την εκμετάλλευση της σχολικής περιουσίας. Χαρακτηριστικές 

είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ66: «Κ.Α.Π, δημοτικοί πόροι με έκτακτες επιχορηγήσεις, τα κυλικεία και κάποιες δωρεές, 

σε είδος όμως. Έσοδα από τη σχολική περιουσία και τους σχολικούς αγρούς δεν υπάρχουν, 

γιατί όλα αυτά με τον Καλλικράτη περιήλθαν στην ακίνητη περιουσία του Δήμου, δεν 

ανήκουν πλέον στα σχολεία. Βάσει αυτού όμως, και ο δήμος έχει τη δυνατότητα να 

χρηματοδοτεί τα σχολεία σε έκτακτες περιπτώσεις». 
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 Χ83: «Καταρχάς είναι η χρηματοδότηση από το κράτος, οι ΚΑΠ, τα κυλικεία, εμείς έχουμε 

και κάποια καταστήματα της σχολικής περιουσίας από τα οποία παίρνουμε μισθώματα, 

έχουμε και σχολικούς κλήρους. Αυτά παράτυπα τα έχουμε αναλάβει εμείς, γιατί κανονικά 

είναι στην αρμοδιότητα του δήμου. Εμείς κάνουμε όλες τις διαδικασίες, και της δημοπρασίας 

και της παραλαβής των χρημάτων. Κανονικά, όλα αυτά θα έπρεπε να τα αναλαμβάνει ο 

δήμος, αφού τα σχολικά κτίρια και η περιουσία έχουν περιέλθει σε αυτόν, και να μας τα 

επιστρέφει ανταποδοτικά. Είναι διαδικαστικό το θέμα. Έχουμε έσοδα επίσης από την 

εκμετάλλευση των σχολικών χώρων τις απογευματινές ώρες, τα οποία δεν είναι πολλά. 

Έχουμε και δωρεές σε χρήμα και σε είδος. Μπορεί κάποιος Σύλλογος Γονέων να κάνει 

κάποια δωρεά σε χρήμα για να αγοράσουμε ηλεκτρονικό εξοπλισμό για παράδειγμα, ένα 

φωτοτυπικό μηχάνημα και έχουμε και δωρεές σε είδος όπως για παράδειγμα το ίδρυμα 

Μποδοσάκη, το οποίο δίνει και αυτό γενικά εξοπλισμό στα σχολεία. Κάποιες φορές στέλνει 

και κάποια έκτακτη επιχορήγηση το ίδιο το κράτος, όπως για θέρμανση ή για τους 

μετανάστες». 

 Χ114: «Στον δήμο μας δεν έχουμε μόνο έσοδα από τους Κ.Α.Π. Έχουμε κονδύλια και από 

τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Φόρων (Φ.Η.Χ). Αυτός είναι ένας φόρος του δήμου, που τον 

πληρώνουμε όλοι οι δημότες, που είναι ειδικά για να πηγαίνει για τις σχολικές μονάδες. 

Χορηγίες από αλλού, τέτοιες εποχές δεν έχουμε. Χορηγίες μόνο σε υλικοτεχνική υποδομή που 

πάει απ’ αυθείας στα σχολεία. Τα λεφτά από τα κυλικεία επιστρέφονται στις σχολικές 

μονάδες». 

 Χ25: «Εμείς έχουμε μόνο τις δόσεις από τους ΚΑΠ, που έρχεται από το υπουργείο, έχουμε 

τη δόση από τη συντήρηση των σχολικών μονάδων που έρχεται σαν επιχορήγηση στον Δήμο 

και έχουμε καταφέρει να την διαχειριζόμαστε και αυτήν εμείς. Και εδώ η κατανομή είναι 

50%-50% ανάμεσα στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια. Και τέλος από τα κυλικεία 

και από μερικές δωρεές που γίνονται από ιδιώτες, αλλά σε είδος, όπως υπολογιστές, 

προτζέκτορες και τέτοια. Κάτι όμως ακόμα που θέλω να αναφέρω και να καταγραφεί είναι 

ότι ψάχνουμε να βρούμε πόρους και από αλλού, από τον Δήμο, όπως για παράδειγμα μέσω 

του σχολικού κλήρου. Έχουμε καταγράψει τα έσοδα από τα μισθώματα των σχολικών αγρών 

και ζητάμε τα λεφτά από το δήμο, εκείνος όμως δεν τα επιστρέφει». 

 Χ89: «Από τους ΚΑΠ, έσοδα από σχολική περιουσία (σχολικοί αγροί), μίσθωση αιθουσών 

το απόγευμα, κυλικεία και καμιά φορά έρχεται και έκτακτη επιχορήγηση για θέρμανση. Και 

μας δίνει και ο δήμος χρήματα από τη ΣΑΤΑ. Το κονδύλι της ΣΑΤΑ χωρίζεται σε επισκευές 

και συντηρήσεις. Εμάς μας δίνει τα κονδύλια για τις συντηρήσεις, που είναι έργα μικρής 
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κλίμακας. Τα έργα μεγάλης κλίμακας που θέλουν μελέτες και μία άλλη διαδικασία γίνονται 

από την τεχνική υπηρεσία του δήμου. Στη Σχολική Επιτροπή μπορούμε να κάνουμε έργα 

μέχρι 5.869,41 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. Από κει και πάνω, τα έργα τα κάνει η τεχνική 

υπηρεσία». 

Πίνακας Ε200. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Προέλευση εσόδων (Pearson Chi-

Square Tests) 

δδ Προέλευση εσόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  43.979 

df 20 

Sig.  .102 

 

Φύλο 

Chi – square  2.796 

df 4 

Sig.  .592 

 

Ηλικία 

Chi – square  24.999 

df 16 

Sig.  .070 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  116.829 

df 120 

Sig.  .565 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  14.213 

df 12 

Sig.  .287 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .114 

df 4 

Sig.  .998 

 

Πίνακας Ε201. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Προέλευση εσόδων (Kruskal Wallis 

Tests)  

δδ Προέλευση εσόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.537 

df 5 

Sig.  .128 

 

Φύλο 

Chi – square  1.829 

df 1 

Sig.  .176 

 

Ηλικία 

Chi – square  6.109 

df 4 

Sig.  .191 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  35.492 

df 30 

Sig.  .225 

 Chi – square  4.603 



264 
 

Μορφωτικό Επίπεδο df 3 

Sig.  .203 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  .998 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε200 και Ε201, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της προέλευσης 

των εσόδων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Πρόεδροι Δ.Ε.Π 

Πίνακας Ε202. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς την προέλευση των 

εσόδων 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Κ.Α.Π (κρατική επιχορήγηση) 78 34,7 % 100,0 % 

Κυλικεία 71 31,6 % 91,0 % 

Δημοτική τακτική επιχορήγηση 13 5,8 % 16,7 %  

Εκμετάλλευση σχολικών αγρών 8 3,5 % 10,3 % 

Εκμετάλλευση σχολικών χώρων 17 7,5 % 21,8 % 

Εκμετάλλευση σχολικής περιουσίας 9 4,0 % 11,5 % 

Δωρεές 29 12,9 % 37,2 % 

Total 225 100,0 % 288,5 % 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε202, από τις απαντήσεις που καταγράφησαν 

αναφορικά με την προέλευση των εσόδων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, το σύνολο των 

προέδρων Δ.Ε.Π (100%) δηλώνει ότι η βασική πηγή χρηματοδότησης προέρχεται από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών (Κ.Α.Π). Από εκεί και έπειτα, το 91% 

δηλώνει ότι προκύπτουν έσοδα και από τα κυλικεία που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες, 

το 37,2% ότι έχει έσοδα και από δωρεές ιδιωτών, το 21,8% δηλώνει ότι το ταμείο της Σ.Ε 

ενισχύεται και από την εκμετάλλευση σχολικών χώρων, το 16,7% δηλώνει ότι ενισχύεται 

επιπλέον λόγω δημοτικών τακτικών επιχορηγήσεων, το 10,3% απαντά ότι προκύπτουν έσοδα 

και από την εκμετάλλευση σχολικών αγρών και τέλος, το 11,5% δηλώνει ότι το ταμείο της 

Σ.Ε του εμφανίζει έσοδα και από την εκμετάλλευση της σχολικής περιουσίας. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Δ.Ε.Π αναφορικά με το 

συγκεκριμένο ερώτημα: 
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 Υ27: «Είναι από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, κονδύλια που έρχονται από το 

υπουργείο εσωτερικών για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, αλλά είναι ελάχιστα, 

από τα κυλικεία και από μισθώματα πού λαμβάνουμε από την παραχώρηση σχολικών 

χώρων το απόγευμα, σε διάφορους συλλόγους για παράδειγμα». 

 Υ7: «Κατ’ αρχάς είναι ο ΚΑΠ. Έχουμε επίσης ένα ποσό που προέρχεται από 

καταργήσεις σχολείων. Τα υπόλοιπα των ταμείων τους έρχονται στην Σ.Ε. Ένα άλλο 

ταμείο που έχουμε είναι το ταμείο εγγυήσεων των κυλικείων. Σε αυτό το ταμείο τα 

λεφτά είναι παγωμένα και όταν ληγει η σύμβαση του κυλικείου τους τα επιστρέφουμε ή 

τα αποδίδουμε στο σχολείο εάν το κυλικείο δεν εκλπηρώσει σωστά τις υποχρεώσεις του. 

Τα λεφτά από την εκμετάλλευση σχολικών χώρων πηγαίνει απ’ ευθείας στα σχολεία, δεν 

περνάει από τη Σ.Ε., όπως επίσης και τα λεφτά από την σχολική περιουσία. Επίσης τα 

κυλικεία, τους τα επιστρέφουμε αμέως, οπότε δεν τα έχουμε στην Σ.Ε». 

 Υ41: «Από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου. Έχουμε και κάποιες δωρεές, μικρές, 

λίγες. Και σε χρήμα και σε είδος. Επίσης έχουμε έσοδα από τα κυλικεία, από ενοίκια 

από καταστήματα που ανήκουν στη σχολική περιουσία. Υπάρχει και η ΣΑΤΑ, η οποία 

όμως είναι για τις μεγάλες συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων, αλλά αυτές δεν 

πηγαίνουν στη Σχολική Επιτροπή, έρχονται στον δήμο». 

Πίνακας Ε203. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Δ.Ε.Π * Προέλευση εσόδων (Pearson Chi-

Square Tests) 

 Προέλευση εσόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  63.506 

df 70 

Sig.  .695 

 

Φύλο 

Chi – square  12.787 

df 14 

Sig.  .543 

 

Ηλικία 

Chi – square  32.263 

df 42 

Sig.  .861 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  101.281 

df 210 

Sig.  1.000 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  32.707 

df 42 

Sig.  .848 
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Πίνακας Ε204. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Δ.Ε.Π * Προέλευση εσόδων (Kruskal 

Wallis Tests)  

δδ Προέλευση εσόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  7.629 

df 5 

Sig.  .178 

 

Φύλο 

Chi – square  1.722 

df 1 

Sig.  .189 

 

Ηλικία 

Chi – square  .586 

df 3 

Sig.  .900 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  13.581 

df 15 

Sig.  .558 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  8.609 

df 3 

Sig.  .135 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε203 και Ε204, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο) και την προέλευση των εσόδων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει 

κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 

0.05. 
 

10.3.1.3 Κυλικεία 

39ο Ερώτημα – Λειτουργούν τα κυλικεία στις σχολικές μονάδες του δήμου σας; 

Αναφορικά με το 39ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε205. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τη λειτουργία των 

κυλικείων 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 83 53,2 

ΟΧΙ 7 4,5 

Ναι, αλλά όχι σε όλες 66 42,3 

Total 156 100,0 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε205, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

53,2% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως τα κυλικεία λειτουργούν στις σχολικές μονάδες του 

δήμου του, το 4,5% απαντάει αρνητικά και το 42,3% δηλώνει πως τα κυλικεία λειτουργούν 

αλλά όχι σε όλα τα σχολεία.  

 

Πίνακας Ε206. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Λειτουργία κυλικείων (Pearson Chi-

Square Tests) 

δδ Λειτουργία κυλικείων 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.439 

df 10 

Sig.  .586 

 

Φύλο 

Chi – square  1.617 

df 2 

Sig.  .446 

 

Ηλικία 

Chi – square  8.990 

df 8 

Sig.  .343 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  70.479 

df 60 

Sig.  .167 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  5.655 

df 6 

Sig.  .463 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  53.852 

df 2 

Sig.  .000 

Πίνακας Ε207. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Λειτουργία κυλικείων (Kruskal 

Wallis Tests)  

δδ Λειτουργία κυλικείων 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.098 

df 5 

Sig.  .297 

 

Φύλο 

Chi – square  .176 

df 1 

Sig.  .675 

 

Ηλικία 

Chi – square  5.773 

df 4 

Sig.  .217 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  33.518 

df 30 

Sig.  .301 

 Chi – square  3.963 
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Μορφωτικό Επίπεδο df 3 

Sig.  .265 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  42.856 

df 1 

Sig.  .000000000058911 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε206 (και τον Πίνακα Α36, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της λειτουργίας των κυλικείων, φαίνεται ότι ο τύπος του 

προέδρου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (2, N= 156)= 

53.852, p= 0.000000000020239 < α, V= 0.560 > 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι τα 

κυλικεία στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό απ΄ότι τα κυλικεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Πίνακας Β27, βλ. 

Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη 

παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε 

(Πίνακας Ε207) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ28, 

βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης 

μεταβλητής (με sig. < 0.05). 

 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε208. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τη λειτουργία των 

κυλικείων 

 Frequency Valid Percent 

Valid NAI 435 51,4 

OXI 412 48,6 

Total 847 100,0 

Missing System 5  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε208, από τις 847 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

51,4% των διευθυντών σχολικών μονάδων δηλώνει πως τα κυλικεία λειτουργούν στη 

σχολική τους μονάδα, ενώ το 48,6% απάντησε αρνητικά. 
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Πίνακας Ε209. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Λειτουργία κυλικείων (Pearson Chi-

Square Tests) 

δδ Λειτουργία κυλικείων 

 

Περιοχή 

Chi – square  56.086 

df 5 

Sig.  .000 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  410.212 

df 12 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  44.806 

df 1 

Sig.  .000 

 

Ηλικία 

Chi – square  119.605 

df 4 

Sig.  .123 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  34.349 

df 2 

Sig.  .246 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  106.178 

df 7 

Sig.  .274 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  18.532 

df 7 

Sig.  .147 

 

Πίνακας Ε210. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Λειτουργία κυλικείων (Kruskal-Wallis 

Tests) 

δδ Λειτουργία κυλικείων 

 

Περιοχή 

Chi – square  56.019 

df 5 

Sig.  .000000000080522 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  347.975 

df 12 

Sig.  .0000000000000000000000037509 

 

Φύλο 

Chi – square  44.753 

df 1 

Sig.  .000000000022348 

 

Ηλικία 

Chi – square  109.549 

df 4 

Sig.  .145 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  34.308 

df 2 

Sig.  .242 

 Chi – square  106.053 
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Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

df 7 

Sig.  .212 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  16.478 

df 7 

Sig.  .121 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε209 (και τους Πίνακες Α37, Α38, Α39, βλ. Παράρτημα: Chi 

square tests), από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 

δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, 

επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, συνολικός χρόνος 

διευθυντικής εμπειρίας) και της λειτουργίας των κυλικείων, φαίνεται ότι ο τύπος της 

περιοχής, η βαθμίδα εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας και το φύλο, επηρεάζουν σε 

μέτριο και μεγάλο βαθμό την άποψη των διευθυντών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [περιοχή: x² (5, N= 847)= 56.086, p= 

0.000000000078033 < α, V= 0.257 > 0.2], [βαθμίδα εκπαίδευση σχολικής μονάδας: x² (12, 

N= 847)= 410.212, p= 0.000000000025999 < α, V= 0.641 > 0.3], [φύλο: x² (1, N= 847)= 

44.806, p= 0.000000000021752 < α, V= 0.230 > 0.2]. Για να μπορέσει να αποτυπωθεί η 

σχέση μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών πραγματοποιήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος 

σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H (Πίνακας Ε210) και στη συνέχεια αλλεπάλληλα 

τεστ Mann-Whitney U (Πίνακες Γ29, Γ30, Γ31, βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) 

μεταξύ των κατηγοριών των εξαρτημένων μεταβλητών (με sig. < 0.0033, sig. < 0.00054945 

και sig. < 0.05 αντίστοιχα). 

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ελέγχων δείχνουν ότι αναφορικά με την περιοχή 

(Πίνακας Β28, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation), στις σχολικές μονάδες αστικών και 

ημιαστικών περιοχών, το ποσοστό λειτουργίας των κυλικείων κυμαίνεται σε αρκετά 

μεγαλύτερα επίπεδα σε σχέση με τα ποσοστά λειτουργίας κυλικείων στις υπόλοιπες 

περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, οι διεθυντές στις αστικές και ημιαστικές περιοχές δήλωσαν ότι 

τα κυλικεία τους λειτουργούν σε ποσοστό 62,1% και 53,1% αντίστοιχα, ενώ στις πεδινές 

31,7%, στις ημιορεινές 37,3%, στις ορεινές 16,7% και στις νησιωτικές 36,5%. Αναφορικά με 

την βαθμίδα εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας (Πίνακας Β29, βλ. Παράρτημα: 

Crosstabulation), από την έρευνα φαίνεται ότι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 

ποσοστό λειτουργίας των κυλικείων είναι εμφανώς πολύ χαμηλότερο σε σχέση με την 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά, στην Πρωτοβάθμια τα νηπιαγωγεία είναι 

εκείνα που εμφανίζουν το μικρότερο ποσοστό λειτουργίας κυλικείων, μιας και θετικά 

απάντησε μόνο το 6,8% των προϊσταμένων νηπιαγωγείων, ενώ και το ποσοστό των 

δημοτικών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό (46,2%). Στον αντίποδα, στη Δευτεροβάθμια, τα 
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ποσοστά κυμαίνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μιας και τα γυμνάσια, τα ΓΕ.Λ και τα 

ΕΠΑ.Λ δηλώνουν την λειτουργία των κυλικείων σε ποσοστά άνω του 90% (90,9% γυμνάσια, 

90,5% ΓΕ.Λ, 92% ΕΠΑ.Λ). Τέλος, σχετικά με το φύλο (Πίνακας Β30, βλ. Παράρτημα: 

Crosstabulation), οι άντρες δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την λειτουργία των 

κυλικείων στη σχολική τους μονάδα (63,6%), σε αντίθεση με τις γυναίκες (40,5%). Η 

συγκεκριμένη παρατήρηση έρχεται σε συμφωνία με την προηγούμενη μεταβλητή, καθώς η 

συντριπτική πλειοψηφία των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων είναι γυναίκες.  

 

40ο Ερώτημα – Εάν ναι, πώς διαχειρίζεστε τα έσοδα που προέρχονται από τα κυλικεία; 

Αναφορικά με το 40ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε211. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την διαχείριση των 

εσόδων των κυλικείων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Επιστροφή στη σχολική μονάδα 88 59,9 

Παραμονή στο ταμείο της Σχολικής 

Επιτροπής 

55 37,4 

Δε γνωρίζω 1 ,7 

Επιστροφή του 50% στη σχολική 

μονάδα 

3 2,0 

Total 147 100,0 

Missing System 9  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε211, από τις 147 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

59,9% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως τα έσοδα από τα κυλικεία επιστρέφουν ανταποδοτικά 

στη σχολική μονάδα από την οποία προήλθαν, το 37,4% απαντάει ότι τα χρήματα αυτά 

παραμένουν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής, το 2% δηλώνει ότι επιστρέφεται στη 

σχολική μονάδα μόνο το 50%, ενώ το υπόλοιπο παραμένει στην Σχολική Επιτροπή και τέλος, 

ένα ποσοστό της τάξεως του 0,7% δεν ήξερε να απαντήσει.  

Πίνακας Ε212. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Διαχείριση εσόδων κυλικείων 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Διαχείριση εσόδων κυλικείων 

 

Περιοχή 

Chi – square  28.226 

df 15 
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Sig.  .120 

 

Φύλο 

Chi – square  7.928 

df 3 

Sig.  .148 

 

Ηλικία 

Chi – square  11.325 

df 12 

Sig.  .501 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  71.890 

df 84 

Sig.  .824 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  12.946 

df 9 

Sig.  .165 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  2.859 

df 3 

Sig.  .414 

 

Πίνακας Ε213. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Διαχείριση εσόδων κυλικείων 

(Kruskal Wallis Tests)  

δδ Διαχείριση εσόδων κυλικείων 

 

Περιοχή 

Chi – square  5.274 

df 5 

Sig.  .383 

 

Φύλο 

Chi – square  4.739 

df 1 

Sig.  .129 

 

Ηλικία 

Chi – square  7.750 

df 4 

Sig.  .101 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  44.055 

df 28 

Sig.  .127 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  6.145 

df 3 

Sig.  .105 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  1.624 

df 1 

Sig.  .203 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε212 και Ε213, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της διαχείρισης 
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των εσόδων που προέρχονται από τα κυλικεία, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε214. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την διαχείριση των 

εσόδων των κυλικείων 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 146 33,5 

OΧΙ 290 66,5 

Total 436 100,0 

Missing System 416  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 7.214, από τις 436 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

33,5% των διευθυντών δηλώνει πως τα έσοδα από το κυλικείο τα διαχειρίζονται οι ίδιοι, ενώ 

το 66,5% απαντάει ότι τα χρήματα αυτά μεταφέρονται στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής.  

Πίνακας Ε215. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Διαχείριση εσόδων κυλικείων (Pearson 

Chi-Square Tests) 

δδ Διαχείριση εσόδων κυλικείων 

 

Περιοχή 

Chi – square  4.961 

df 5 

Sig.  .421 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  9.597 

df 10 

Sig.  .476 

 

Φύλο 

Chi – square  3.133 

df 1 

Sig.  .077 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.918 

df 3 

Sig.  .404 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  2.897 

df 2 

Sig.  .235 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  4.799 

df 7 

Sig.  .684 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  3.602 

df 6 

Sig.  .730 
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Πίνακας Ε216. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Διαχείριση εσόδων κυλικείων (Kruskal-

Wallis Tests) 

δδ Διαχείριση εσόδων κυλικείων 

 

Περιοχή 

Chi – square  4.949 

df 5 

Sig.  .422 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  7.670 

df 10 

Sig.  .661 

 

Φύλο 

Chi – square  3.126 

df 1 

Sig.  .077 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.911 

df 3 

Sig.  .405 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  2.890 

df 2 

Sig.  .236 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  3.573 

df 7 

Sig.  .827 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  2.909 

df 6 

Sig.  .820 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε215 και Ε216, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και της διαχείρισης των εσόδων που 

προέρχονται από τα κυλικεία, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης μεταξύ 

της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05.  

41ο Ερώτημα – Εάν όχι, για ποιους λόγους δεν λειτουργούν; 

Αναφορικά με το 41ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:   
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Πίνακας Ε217. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τους λόγους αναστολής 

λειτουργίας των κυλικείων  

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Έλλειψη χώρου 24 28,6 % 33,8 % 

Έλλειψη ενδιαφέροντος  44 52,4 % 62,0 % 

Σχολικές μονάδες με μικρό αριθμό 

μαθητών  

11 13,0 % 15,5 %  

Έλλειψη άδειας  2 2,4 % 2,8 % 

Γραφειοκρατία  3 3,6 % 4,2 % 

Total 84 100,0 % 118,3 % 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε217, από τις απαντήσεις που καταγράφησαν 

αναφορικά με τους λόγους που δεν λειτουργούν τα κυλικεία σε σχολικές μονάδες, το 62% 

των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι τα κυλικεία στις σχολικές μονάδες του δήμου τους δεν 

λειτουργούν λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από ιδιώτες, το 33,8% δηλώνει ότι δεν υπάρχει ο 

απαραίτητος χώρος στις σχολικές μονάδες για την δημιουργία κυλικείου, το 15,5% απαντάει 

ότι οι σχολικές μονάδες έχουν μικρό αριθμό μαθητών και αυτό δεν ευνοεί την λειτουργία 

κυλικείου, το 4,2% αποδίδει το πρόβλημα στη γραφειοκρατία και το 2,8% δηλώνει ότι δεν 

υπάρχουν άδειες για να κάνουν διαγωνισμούς.  

Πίνακας Ε218. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Λόγοι αναστολής λειτουργίας των 

κυλικείων (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Λόγοι αναστολής λειτουργίας των 

κυλικείων 

 

Περιοχή 

Chi – square  41.468 

df 30 

Sig.  .079 

 

Φύλο 

Chi – square  3.442 

df 6 

Sig.  .752 

 

Ηλικία 

Chi – square  16.330 

df 24 

Sig.  .876 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  93.114 

df 126 

Sig.  .988 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  22.280 

df 18 

Sig.  .220 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  12.059 

df 6 

Sig.  .061 
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Πίνακας Ε219. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Λόγοι αναστολής λειτουργίας των 

κυλικείων (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Λόγοι αναστολής λειτουργίας των 

κυλικείων 

 

Περιοχή 

Chi – square  10.894 

df 5 

Sig.  .054 

 

Φύλο 

Chi – square  1.309 

df 1 

Sig.  .253 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.684 

df 4 

Sig.  .794 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  22.948 

df 21 

Sig.  .347 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.004 

df 3 

Sig.  .391 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .030 

df 1 

Sig.  .863 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε218 και Ε219, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και τους λόγους για 

τους οποίους δεν λειτουργούν τα κυλικεία σε σχολικές μονάδες, φαίνεται ότι δεν υπάρχει 

κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 

0.05. 

 

10.3.1.4 Ενέργειες αύξησης χρηματοδότησης 

42ο Ερώτημα – Σε ποιες ενέργειες προβαίνετε όταν το ποσό που έχετε να διαχειριστείτε 

δεν επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων; 

Αναφορικά με το 42ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  
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Πίνακας Ε220. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τις ενέργειες αύξησης 

της χρηματοδότησης 

 Frequency Valid Percent 

Valid Έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο 99 63,5 

Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο 33 21,2 

Καθυστέρηση αποπληρωμών 

προμηθευτών 

10 6,4 

Δημιουργία αποθεματικού ταμείου 4 2,6 

Μείωση ποσού κατανομών προς τα 

σχολεία 

2 1,3 

Σε καμία 8 5,1 

Total 156 100,0 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε220, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

63,5% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως σε περίπτωση που η χρηματοδότηση που λαμβάνει 

από το κράτος δεν επαρκεί, απευθύνεται στο δημοτικό συμβούλιο και ζητάει έκτακτη 

χρηματοδότηση από τον δήμο. Το 6,4% των προέδρων απαντάει ότι καθυστερεί να 

αποπληρώσει τους προμηθευτές, το  2,6% ότι έχει δημιουργήσει αποθεματικό ταμείο και το 

χρησιμοποιεί σε έκτακτη ανάγκη, το 1,3% ότι μειώνει τα ποσά που κατανέμει στις σχολικές 

μονάδες, το 5,1% δηλώνει ότι δεν κάνει καμία ενέργεια και τέλος, το 21,2% απαντάει ότι δεν 

του έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε 

αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ8: «Δεν έχουμε φτάσει ποτέ σε αυτήν την κατάσταση». 

 Χ13: «Ζητάμε έκτακτη ενίσχυση από τον δήμο». 

 Χ17: «Καθυστερούμε να πληρώσουμε τους προμηθευτές. Έκτακτη επιχορήγηση από το 

δήμο δεν παίρνουμε, γιατί η οικονομική υπηρεσία του δήμου μας έχει πει ότι αυτό δεν 

επιτρέπεται». 

 Χ54: «Έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα αποθεματικό, ένα ταμείο δηλαδή, έτσι ώστε σε 

πολύ έκτακτες περιπτώσεις να μπορούμε να παίρνουμε λεφτά από εκεί». 

 Χ63: «Σε αυτήν την περίπτωση απομειώνουμε τα χρήματα που διαθέτουμε για κάθε 

σχολική μονάδα, μειώνουμε τις κατανομές δηλαδή». 

 Χ102: «Δεν πληρώνω τα τιμολόγια από τις ΔΕΚΟ». 

Πίνακας Ε221. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Ενέργειες αύξησης χρηματοδότησης 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Ενέργειες αύξησης χρηματοδότησης 

 

Περιοχή 

Chi – square  32.854 

df 25 

Sig.  .135 

 Chi – square  2.807 
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Φύλο df 5 

Sig.  .730 

 

Ηλικία 

Chi – square  30.362 

df 20 

Sig.  .064 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  148.517 

df 150 

Sig.  .519 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  31.203 

df 15 

Sig.  .108 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .040 

df 5 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε222. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Ενέργειες αύξησης χρηματοδότησης 

(Kruskal Wallis Tests)  

δδ Ενέργειες αύξησης χρηματοδότησης 

 

Περιοχή 

Chi – square  11.390 

df 5 

Sig.  .054 

 

Φύλο 

Chi – square  .998 

df 1 

Sig.  .318 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.945 

Df 4 

Sig.  .293 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  55.568 

df 30 

Sig.  .103 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  10.548 

df 3 

Sig.  .114 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .019 

df 1 

Sig.  .891 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε221 και Ε222, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και τις ενέργειες 

αύξησης της χρηματοδότησης, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
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10.3.2 Έξοδα 

Σε συνέχεια του δεύτερου κεντρικού άξονα, ο δεύτερος υποάξονας σχετίζεται με τα έξοδα 

που έχει να διαχειριστεί η Ενιαία Σχολική Επιτροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε1, 

ο άξονας αυτός διαιρείται σε 6 επιμέρους κατηγορίες, όπου εξετάζονται η καθαριότητα των 

σχολικών μονάδων, οι σχολικοί τροχονόμοι, το πετρέλαιο, ο εξοπλισμός των σχολικών 

μονάδων, τα χρέη των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών και τέλος, τα λειτουργικά έξόδα.  

10.3.2.1 Καθαριότητα σχολικών μονάδων 

43ο Ερώτημα – Από ποια κονδύλια πληρώνονται οι καθαρίστριες των σχολικών 

μονάδων; Επιβαρύνεται η Σχολική Επιτροπή; 

Αναφορικά με το 43ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε223. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την αμοιβή των 

σχολικών καθαριστριών  

 Frequency Valid Percent 

Valid ΙΝΕΔΙΒΙΜ μέσω των Σχολικών 

Επιτροπών 

150 96,1 

Δε γνωρίζω 2 1,3 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ΚΑΠ 4 2,6 

Total 156 100,0 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε223, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

98,7% των προέδρων δηλώνει ότι οι Σ.Ε δεν επιβαρύνονται οικονομικά για τις αμοιβές των 

σχολικών καθαριστριών, καθώς αυτές πληρώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και 

Δια Βίου Μάθησης), το 2,6% απαντάει ότι οι Σ.Ε επιβαρύνονται οικονομικά κατά ένα μικρό 

μέρος, καθώς εκτός από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, υπάρχουν και καθαρίστριες που πληρώνονται από τα 

λειτουργικά (Κ.Α.Π) και τέλος, 1,3% απαντάει ότι δε γνωρίζει. Χαρακτηριστικές είναι οι 

απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ4: «Από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τα λεφτά του οποίου έχουν ενσωματωθεί μέσα στους ΚΑΠ και 

πληρώνονται απ’ ευθείας από τον διευθυντή». 

 Χ17: «Τέσσερις καθαρίστριες τις πληρώνει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τρεις καθαρίστριες τις 

πληρώνουμε εμείς. Οπότε ναι, επιβαρύνεται και η Σχολική Επιτροπή. Αυτό συμβαίνει 

γιατί έχουμε πρόβλημα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουν στο αρχείο τους 

καθορισμένο τον αριθμό των θέσεων των καθαριστριών σε κάθε Σχολική Επιτροπή. Για 

τον δήμο μας ήταν τέσσερις οι καθαρίστριες. Όμως για παράδειγμα, ένα δημοτικό και 
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ένα νηπιαγωγείο που συστεγάζονταν, είχαν μία καθαρίστρια. Την προηγούμενη χρονιά 

όμως, φτιάχτηκε το καινούριο δημοτικό και έφυγε από κει που ήτανε. Και στείλαμε μαζί 

και την καθαρίστρια, γιατί το δημοτικό έχει μεγαλύτερες ανάγκες. Έμεινε όμως χωρίς 

καθαρίστρια το νηπιαγωγείο. Και σε πολλές επικοινωνίες που είχαμε με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 

δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη. Δεν ανέβαζαν με τίποτα τον αριθμό των 

καθαριστριών που είχαν ήδη καταγεγραμμένο. Από την άλλη, ο δήμος δεν είχε 

προσωπικό για να μας βοηθήσει, οπότε αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αυτή τη λύση. 

Έτσι λοιπόν πληρώνουμε εμείς σαν Σχολική Επιτροπή τρεις καθαρίστριες». 

 Χ83: «Από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και έχουμε και κάποιες καθαρίστριες τις οποίες τις είχαμε 

βρει από παλιά, οι οποίες πληρώνονται από εμάς, επειδή ο αριθμός των καθαριστριών 

που έχουμε, υπερβαίνει τον αριθμό των καθαριστριών για τον οποίο μας χρηματοδοτεί 

το ΙΝΕΔΙΒΙΜ». 

 Χ94: «Από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όσες είναι με σύμβαση. Υπάρχουν και οι ΙΔΑΧ (Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου), οι οποίες ήταν με σύμβαση και έχουν γίνει αορίστου 

χρόνου, αλλά ανήκουν στο Δήμο». 

44ο Ερώτημα – Πώς θα σχολιάζατε τη νομοθεσία για τις σχολικές καθαρίστριες; Αφήνει 

κατά την άποψή σας, ανοιχτό κάποιο παράθυρο διαπλοκής; 

Αναφορικά με το 44ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε224. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το ενδεχόμενο 

διαπλοκής στον τρόπο επιλογής των συμβασιούχων καθαριστριών 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 92 59,0 

Όχι 54 34,6 

Δε γνωρίζω 10 6,4 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε224, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

59% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν διασφαλίζει τη διαφάνεια, 

σχετικά με τον τρόπο επιλογής των συμβασιούχων καθαριστρών, το 34,6% δηλώνει το 

αντίθετο και το 6,4% απαντάει ότι δε γνωρίζει. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών 

προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 
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 Χ83: «Ναι, γιατί είναι ένας νόμος που ισχύει από παλιά, πριν τις καλλικρατικές 

Σχολικές Επιτροπές και έδινε την άνεση στον διευθυντή του σχολείου στο να επιλέξει 

αυτός τις καθαρίστριες». 

 Χ28: «Αφήνει, όχι μόνο ένα παράθυρο, αλλά είναι τελείως ασαφές το πλαίσιο. Εμείς 

σαν Σχολική Επιτροπή για παράδειγμα βρήκαμε ορισμένες καθαρίστριες, τις οποίες 

είχανε πάρει από παλιά, οι διευθυντές τότε με τον προϊστάμενο, ό,τι θέλαν, όπως θέλαν, 

τις ανιψιές, τις ξαδέρφες... Σε μας από το '11, οι προσλήψεις καθαριστριών γίνεται με 

κριτήρια. Ο νόμος σου λέει, άμα θες απέλυσε τες όλες και πάρε άλλες. Γενικά είναι πολύ 

ασαφής». 

 Χ53: «Ξεκάθαρα ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 60 καθαρίστριες. Εγώ σαν 

πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής θα μπορούσα να προσλάβω την οποιαδήποτε 

καθαρίστρια. Γιατί είναι σύμβαση μίσθωσης έργου που σημαίνει εργολαβία. Εάν εγώ 

σαν πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής, θα μπορούσα να τοποθετήσω αύριο το πρωί 60 

καθαρίστριες, αυτό για μένα λέγεται διαπλοκή. Θα μπορούσαν να μπουν κάποιοι 

κανόνες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο τρόπος πρόσληψης των καθαριστριών. Εμείς 

εδώ για να είμαστε δίκαιοι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουμε ορίσει ότι 

για την πρόσληψη των καθαριστριών θα ενεργούμε με κριτήρια ΑΣΕΠ». 

 Χ63: «Ναι, ξεκάθαρα. Και είναι κάτι που είχαμε εντοπίσει και είχαμε προβεί στις 

κατάλληλες ενέργειες. Να γίνονται δηλαδή οι προσλήψεις μέσα από διαγωνισμό. Γίνεται 

πρώτα ανακοίνωση και μετά διαγωνισμός με κριτήρια την πολυτεκνία, την εμπειρία κ.α. 

Μέχρι πρότινος, αυτό που βρήκα από τους προκατόχους μου ήταν υπεραριθμίες 

καθαριστριών που είχαν προσληφθεί χωρίς κάποια κριτήρια. Αυτές οι έξτρα 

καθαρίστριες πληρώνονταν από τα λειτουργικά και επιβαρύνονταν σημαντικά η Σχολική 

Επιτροπή. Επί των ημερών μου, μειώσαμε τον αριθμό των καθαριστριών, μην κάνοντας 

προσλήψεις και πλέον τα λεφτά που στέλνουν από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι σε συμφωνία με 

τον αριθμό καθαριστριών που έχουμε». 

 Χ91: «Συμφωνώ σε αυτό. Επειδή δεν είναι σαφές το νομικό πλαίσιο πάνω σε αυτό το 

θέμα. Σου αφήνει το περιθώριο ουσιαστικά να παίρνεις όποια θέλεις για καθαρίστρια σε 

κάθε σχολική μονάδα. Και το άλλο άσχημο αυτού του νόμου είναι ότι μπορείς να 

αλλάζεις καθαρίστριες όποτε θέλεις. Κάθε χρόνο λήγει η σύμβασή τους και δεν σε 

αναγκάζει κάποιος να πάρεις το ίδιο πρόσωπο. Αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί 

κάποιος πολιτικά. Έχω ακούσει για παράδειγμα σε άλλο Δήμο, που είχαν πάρει 

απόφαση να αλλάζουν κάθε χρόνο όλες τις καθαρίστριες για πολιτικό όφελος». 
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 Χ18: «Πιστεύω πως όχι, γιατί είναι τόσα πολλά τα άτομα τα οποία εμπλέκονται, όπως 

για παράδειγμα το συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής, όπου μέσα εκεί υπάρχουν άτομα 

από την αντιπολίτευση, από τους Συλλόγους Γονέων, από διευθυντές σχολικών 

μονάδων, και αν γινόταν κάτι μεμπτό σίγουρα κάποιος θα το καταλάβαινε, και μετά θα 

δημιουργούνταν θέμα αξιοπιστίας. Δεν νομίζω κάποιος πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 

να έμπαινε σε μία τέτοια διαδικασία». 

Πίνακας Ε225. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε  * Ενδεχόμενο διαπλοκής στον τρόπο 

επιλογής των συμβασιούχων καθαριστριών (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Ενδεχόμενο διαπλοκής στον τρόπο 

επιλογής των συμβασιούχων 

καθαριστριών 

 

Περιοχή 

Chi – square  22.776 

df 10 

Sig.  .112 

 

Φύλο 

Chi – square  4.084 

df 2 

Sig.  .130 

 

Ηλικία 

Chi – square  3.081 

df 8 

Sig.  .929 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  78.576 

df 60 

Sig.  .054 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  12.966 

df 6 

Sig.  .064 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 2 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε226. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε  * Ενδεχόμενο διαπλοκής στον τρόπο 

επιλογής των συμβασιούχων καθαριστριών (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Ενδεχόμενο διαπλοκής στον τρόπο 

επιλογής των συμβασιούχων 

καθαριστριών 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.377 

df 5 

Sig.  .271 

 

Φύλο 

Chi – square  1.085 

df 1 

Sig.  .298 

 Chi – square  .921 
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Ηλικία df 4 

Sig.  .922 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  45.095 

df 30 

Sig.  .068 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  5.405 

df 3 

Sig.  .144 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε225 και Ε226, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και στο ενδεχόμενο 

διαπλοκής στον τρόπο επιλογής των συμβασιούχων καθαριστριών, φαίνεται ότι δεν υπάρχει 

κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 

0.05. 

 

45ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την καθαριότητα στη σχολική σας 

μονάδα; 

Αναφορικά με το 45ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους διευθυντές 

σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε227. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με την καθαριότητα της σχολικής τους μονάδας 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 35 4,1 

Ελάχιστα 87 10,2 

Μέτρια 246 28,9 

Πολύ 337 39,6 

Απόλυτα 146 17,2 

Total 851 100,0 

Missing System 1  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε227, από τις 851 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 4,1% των 

διευθυντών σχολικών μονάδων δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την καθαριότητα στη 
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σχολική του μονάδα, το 10,2% είναι ελάχιστα, το 28,9% μέτρια, το 39,6% πολύ και το 17,2% 

δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο. 

Πίνακας Ε228. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

καθαριότητα της σχολικής τους μονάδας (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την καθαριότητα της 

σχολικής τους μονάδας 

 

Περιοχή 

Chi – square  18.205 

df 20 

Sig.  .574 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  66.610 

df 48 

Sig.  .139 

 

Φύλο 

Chi – square  39.098 

df 4 

Sig.  .000 

 

Ηλικία 

Chi – square  23.595 

df 16 

Sig.  .199 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  7.520 

df 8 

Sig.  .482 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  38.811 

df 28 

Sig.  .184 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  31.988 

df 28 

Sig.  .275 

 

Πίνακας Ε229. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

καθαριότητα της σχολικής τους μονάδας (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την καθαριότητα της 

σχολικής τους μονάδας 

 

Περιοχή 

Chi – square  3.352 

df 5 

Sig.  .646 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  27.101 

df 12 

Sig.  .107 

 

Φύλο 

Chi – square  30.602 

df 1 

Sig.  .000000031679 

 Chi – square  15.889 
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Ηλικία df 4 

Sig.  .103 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.233 

df 2 

Sig.  .540 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  16.079 

df 7 

Sig.  .124 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  13.757 

df 7 

Sig.  .156 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε228 (και τους Πίνακες Α40, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον 

σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής 

εμπειρίας) και του βαθμού ικανοποίησης των διευθυντών σχετικά με την καθαριότητα της 

σχολικής τους μονάδας, φαίνεται ότι ο τύπος του φύλου, επηρεάζει σε μέτριο βαθμό την 

άποψη των διευθυντών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05 [φύλο: x² (4, N= 851)= 39.098, p= 0.000000066487 < α, V= 0.214 

> 0.2]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι άντρες εκφράζουν την ικανοποίησή τους 

σχετικά με την καθαριότητα της σχολικής τους μονάδας σε μεγαλύτερο ποσοστό 

(67,9%), σε αντίθεση με τις γυναίκες, οι οποίες εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένες 

(46,9%) και συνάμα πιο απαιτητικές. (Πίνακας Β31, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). 

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων 

τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε229) και εν συνεχεία από τα 

αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ32, βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) 

μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.05). 

 

46ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την επάρκεια της σχολικής σας 

μονάδας σε προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής; 

Αναφορικά με το 46ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους διευθυντές 

σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  
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Πίνακας Ε230. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με την επάρκεια σε προϊόντα καθαρισμού 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 11 1,3 

Ελάχιστα 47 5,5 

Μέτρια 168 19,8 

Πολύ 397 46,8 

Απόλυτα 225 26,5 

Total 848 100,0 

Missing System 4  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε230, από τις 848 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

1,3% των διευθυντών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την επάρκεια προϊόντων 

καθαρισμού και υγιεινής στη σχολική τους μονάδα, το 5,5% είναι ελάχιστα, το 19,8% μέτρια, 

το 46,8% πολύ και το 26,5% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο. 

Πίνακας Ε231. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

επάρκεια σε προϊόντα καθαρισμού (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την επάρκεια σε 

προϊόντα καθαρισμού 

 

Περιοχή 

Chi – square  34.735 

df 20 

Sig.  .122 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  67.830 

df 48 

Sig.  .131 

 

Φύλο 

Chi – square  12.189 

df 4 

Sig.  .116 

 

Ηλικία 

Chi – square  32.445 

df 16 

Sig.  .109 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  13.509 

df 8 

Sig.  .095 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  41.053 

df 28 

Sig.  .153 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  36.717 

df 28 

Sig.  .125 

 



287 
 

Πίνακας Ε232. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

επάρκεια σε προϊόντα καθαρισμού (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την επάρκεια σε 

προϊόντα καθαρισμού 

 

Περιοχή 

Chi – square  2.995 

df 5 

Sig.  .701 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  36.271 

df 12 

Sig.  .102 

 

Φύλο 

Chi – square  11.604 

df 1 

Sig.  .089 

 

Ηλικία 

Chi – square  14.571 

df 4 

Sig.  .097 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.321 

df 2 

Sig.  .517 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  12.502 

df 7 

Sig.  .130 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  12.167 

df 7 

Sig.  .095 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε231 και Ε232, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού ικανοποίησης των 

διευθυντών σχετικά με την επάρκεια σε προϊόντα καθαρισμού, φαίνεται ότι δεν υπάρχει 

κάποιο είδος συσχέτισης μεταξύ της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών, σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05.  

10.3.2.2 Σχολικοί τροχονόμοι 

47ο Ερώτημα – Από ποια κονδύλια πληρώνονται οι σχολικοί τροχονόμοι; Επιβαρύνεται 

η Σχολική Επιτροπή; 
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Αναφορικά με το 47ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

της Πρωτοβάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε233. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Πρωτοβάθμιων Σ.Ε ως προς την 

αμοιβή των σχολικών τροχονόμων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Από τους ΚΑΠ 66 84,6 

Δε γνωρίζω 1 1,3 

Απουσία σχολικών τροχονόμων 11 14,1 

Total 78 100,0 

Missing System 78  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε233, από τις 78 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

84,6% των προέδρων δηλώνει ότι οι Σ.Ε δεν επιβαρύνονται οικονομικά για τις αμοιβές των 

σχολικών τροχονόμων, καθώς αυτές πληρώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και 

Δια Βίου Μάθησης), το 14,1% απαντάει ότι δεν διαθέτει σχολικούς τροχονόμους και τέλος, 

1,3% απάντησε ότι δε γνωρίζει. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε 

αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ39: «Από τους ΚΑΠ. Είναι όμως έξτρα λεφτά αυτά που έρχονται για τις σχολικές 

τροχονόμους. Όταν έρχεται ένας ΚΑΠ, έρχονται και αναλυτικά στοιχεία κατανομής του 

ΚΑΠ. Μέσα εκεί αναγράφει και το ποσό για τις σχολικές τροχονόμους». 

 Χ67: «Από τα λειτουργικά. Μέχρι το 2015 ερχόταν έξτρα χρηματοδότηση. Από το 2015 

και μετά αυτή η χρηματοδότηση πέρασε μέσα στα λειτουργικά. Όταν έρχεται η 

χρηματοδότηση από το κράτος πριν γίνει ο επιμερισμός ανάμεσα στις δύο Σχολικές 

Επιτροπές, αφαιρείται το κονδύλι για τις σχολικές τροχονόμους και στη συνέχεια 

προχωράμε στην κατανομή». 

Πίνακας Ε234. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αμοιβή σχολικών τροχονόμων 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Αμοιβή σχολικών τροχονόμων 

 

Περιοχή 

Chi – square  23.779 

df 10 

Sig.  .008 

 

Φύλο 

Chi – square  5.955 

df 2 

Sig.  .061 

 

Ηλικία 

Chi – square  13.237 

df 8 

Sig.  .104 
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Επάγγελμα 

Chi – square  6.438 

df 4 

Sig.  .169 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  8.407 

df 6 

Sig.  .210 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  0 

df 0 

Sig.  0 

 

Πίνακας Ε235. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αμοιβή σχολικών τροχονόμων 

(Kruskal Wallis Tests)  

δδ Αμοιβή σχολικών τροχονόμων 

 

Περιοχή 

Chi – square  22.764 

df 5 

Sig.  .000375 

 

Φύλο 

Chi – square  4.739 

df 1 

Sig.  .069 

 

Ηλικία 

Chi – square  11.063 

df 4 

Sig.  .126 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  5.019 

df 2 

Sig.  .081 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  5.854 

df 3 

Sig.  .119 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  0 

df 0 

Sig.  0 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε234 (και τον Πίνακα Α41, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της αμοιβής των σχολικών τροχονόμων, φαίνεται ότι ο τύπος 

της περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (10, N= 78)= 

23.779, p= 0.008 < α, V= 0.490 > 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι οι πρόεδροι στις 

πεδινές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την απουσία 

σχολικών τροχονόμων (44,4%, 50% και 33,3% αντίστοιχα), σε αντίθεση με του 
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προέδρους των υπόλοιπων περιοχών (Πίνακας Β32, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα 

τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών 

Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε235) και εν συνεχεία από τα 

αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ33, βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) 

μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 

 

48ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το έργο που επιτελεί ο σχολικός 

τροχονόμος; 

Αναφορικά με το 48ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους διευθυντές 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε236. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως 

προς τον βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με το έργο του σχολικού τροχονόμου 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 76 21,0 

Ελάχιστα 16 4,4 

Μέτρια 65 18,0 

Πολύ 124 34,3 

Απόλυτα 81 22,4 

Total 362 100,0 

Missing System 490  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε236, από τις 362 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

21% των διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από το 

έργο που επιτελεί ο σχολικός τροχονόμος, το 4,4% είναι ελάχιστα, το 18% μέτρια, το 34,3% 

πολύ και το 22,4% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο. 

Πίνακας Ε237. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σχετικά με το έργο του σχολικού τροχονόμου (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

σχετικά με το έργο του σχολικού 

τροχονόμου 

 

Περιοχή 

Chi – square  24.874 

df 20 

Sig.  .206 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  98.597 

df 36 

Sig.  .072 

 Chi – square  1.876 
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Φύλο df 4 

Sig.  .759 

 

Ηλικία 

Chi – square  19.719 

df 12 

Sig.  .073 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.397 

df 8 

Sig.  .994 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  45.736 

df 28 

Sig.  .119 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  23.841 

df 24 

Sig.  .471 

 

Πίνακας Ε238. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σχετικά με το έργο του σχολικού τροχονόμου (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

σχετικά με το έργο του σχολικού 

τροχονόμου 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.125 

df 5 

Sig.  .149 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  68.387 

df 9 

Sig.  .078 

 

Φύλο 

Chi – square  1.282 

df 1 

Sig.  .258 

 

Ηλικία 

Chi – square  3.103 

df 3 

Sig.  .376 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .065 

df 2 

Sig.  .968 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  13.983 

df 7 

Sig.  .151 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  8.462 

df 6 

Sig.  .206 
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Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε237 και Ε238, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού ικανοποίησης των 

διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το έργο του σχολικού τροχονόμου, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης μεταξύ της ανεξάρτητης και των 

εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05.  

10.3.2.3 Πετρέλαιο 

49ο Ερώτημα – Πώς ακριβώς προϋπολογίζονται οι ανάγκες των σχολείων για πετρέλαιο; 

Αναφορικά με το 49ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε239. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον τρόπο 

προϋπολογισμού του πετρελαίου  

 Frequency Valid Percent 

Valid Από την κατανάλωση προηγούμενων 

ετών 

146 93,6 

Δε γνωρίζω 2 1,3 

Δεν χρησιμοποιείται πετρέλαιο 6 3,8 

Δεν προϋπολογίζεται 2 1,3 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε239, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

93,6% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι ο προϋπολογισμός του πετρελαίου πραγματοποιείται 

από την κατανάλωση των προηγούμενων ετών, το 3,8% απαντάει ότι δεν χρησιμοποιεί το 

πετρέλαιο ως καύσιμη ύλη, το 1,3% δηλώνει ότι δεν προϋπολογίζει τις ανάγκες του για 

πετρέλαιο και τέλος, το 1,3% απάντησε ότι δε γνωρίζει. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις 

μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ20: «Υπολογίζουμε με βάση τις περσινές ανάγκες και βάζουμε και μία προσαύξηση της 

τάξεως του 10%». 

 Χ36: «Από προηγούμενα έτη. Έχουμε ένα αρχείο με το πόσο περίπου πετρέλαιο 

καταναλώνει κάθε σχολείο σε μία σχολική χρονιά και αυτό λειτουργεί σαν μπούσουλας. 

Σε περίπτωση όμως που προκύψει κάποιος βαρύς χειμώνας, όπως ήταν φέτος για 

παράδειγμα, τότε έχουμε στην άκρη, στο ταμείο μας δηλαδή, ένα ποσό κοντά στις 100 
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χιλιάδες ευρώ, το οποίο το χρησιμοποιούμε γι αυτό το λόγο, δηλαδή να μπορέσουμε να 

καλύψουμε σε πετρέλαιο τις ανάγκες των σχολικών μονάδων». 

 Χ4: «Δεν έχουμε πετρέλαιο. Όλα τα σχολεία λειτουργούν με φυσικό αέριο, το οποίο το 

πληρώνουν οι διευθυντές». 

 Χ69: «Δεν κάνουμε κάποιον προϋπολογισμό Γιατί η πλειοψηφία των σχολικών 

μονάδων έχουν πλέον φυσικό αέριο». 

Πίνακας Ε240. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Τρόπος προϋπολογισμού πετρελαίου 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Τρόπος προϋπολογισμού πετρελαίου 

 

Περιοχή 

Chi – square  22.466 

df 15 

Sig.  .096 

 

Φύλο 

Chi – square  9.666 

df 3 

Sig.  .122 

 

Ηλικία 

Chi – square  24.678 

df 12 

Sig.  .116 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  42.961 

df 90 

Sig.  1.000 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  11.963 

df 9 

Sig.  .215 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 3 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε241. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Τρόπος προϋπολογισμού πετρελαίου 

(Kruskal Wallis Tests)  

δδ Τρόπος προϋπολογισμού πετρελαίου 

 

Περιοχή 

Chi – square  9.770 

df 5 

Sig.  .082 

 

Φύλο 

Chi – square  .195 

df 1 

Sig.  .659 

 

Ηλικία 

Chi – square  9.892 

df 4 

Sig.  .142 

 Chi – square  42.106 
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Επάγγελμα df 30 

Sig.  .070 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.078 

df 3 

Sig.  .782 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε240 και Ε241, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του τρόπου 

προϋπολογισμού του πετρελαίου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

50ο Ερώτημα – Πώς γίνεται ο διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου; 

Αναφορικά με το 50ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε242. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον διαγωνισμό για την 

προμήθεια πετρελαίου 

 Frequency Valid Percent 

Valid Από τον δήμο 141 92,8 

Δε γνωρίζω 2 1,3 

Δεν γίνεται διαγωνισμός 9 5,9 

Total 152 100,0 

Missing System 4  

Total 156  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε242, από τις 152 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

92,8% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι ο διαγωνισμός για την προμήθεια του πετρελαίου 

πραγματοποιείται από τον δήμο, το 5,9% απαντάει ότι δεν γίνεται κάποιος διαγωνισμός και 

το 1,3% απάντησε ότι δε γνωρίζει. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων 

Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ43: «Γίνεται μειοδοτικός διεθνής διαγωνισμός από τον δήμο. Η Σχολική Επιτροπή 

υπογράφει και αυτή την σύμβαση που έχει δημιουργήσει ο δήμος και προμηθευόμαστε 

πετρέλαιο από τον ανάδοχο». 



295 
 

 Χ39: «Δε γίνεται διαγωνισμός. Όλοι οι διαγωνισμοί από το 2011 ήταν άγονοι». 

 Χ54: «Γίνεται διεθνής διαγωνισμός από τον Δήμο αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από 

την τιμή που πετυχαίνουμε. Για να πω την αλήθεια το πληρώνουμε και ακριβότερο. 

Δυστυχώς όμως από τη νομοθεσία προκύπτει ότι για το πετρέλαιο πρέπει να 

ακολουθούμε τον διαγωνισμό του δήμου. Εάν δεν είχαμε αυτή την υποχρέωση τότε θα 

μπορούσαμε μόνοι μας να προμηθευόμαστε το πετρέλαιο από όποιο πρατήριο 

επιθυμούμε. Πιο συγκεκριμένα, η περιφέρεια κάθε εβδομάδα βγάζει κατάλογο των 

πρατηρίων ανάλογα με την τιμή πώλησης του λίτρου. Από αυτήν τη λίστα θα 

μπορούσαμε κάθε εβδομάδα να βρούμε τη χαμηλότερη τιμή και να προμηθευόμαστε από 

εκεί». 

 Χ67: «Τον διαγωνισμό τον κάνει ο δήμος, το γραφείο προμηθειών του δήμου. Όμως δεν 

είμαι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Η τιμή του πετρελαίου βγαίνει, έτσι 

είναι πανελλαδικά, κάθε Τετάρτη, από το υπουργείο. Δεν είναι σωστό αυτό. Αν άφηναν 

τον πρόεδρο ή την επιτροπή να επιλέξει θα έψαχνε από πού να πάρει το πιο φθηνό 

πετρέλαιο. Η καλύτερη λύση πάντως για τις σχολικές μονάδες είναι μία. Και μακάρι να 

εισακουστεί η άποψή μου από το κράτος. Όπως προμηθεύεται ο ελληνικός στρατός, έτσι 

πρέπει να προμηθεύονται και τα σχολεία. Για ποιον λόγο πρέπει να μας δίνει εμάς το 

κράτος επιχορήγηση και να μας τα παίρνει πίσω από τον ΦΠΑ που πληρώνουμε στο 

πετρέλαιο; Μας δίνει το κράτος για παράδειγμα επιχορήγηση 400 χιλιάρικα το χρόνο 

και μας παίρνουν πίσω το ΦΠΑ. Για ποιο λόγο; Και ειδικά  όταν είναι παροχή 

υπηρεσιών 24%. Δηλαδή μου παίρνουν τα 100 χιλιάρικα πίσω το χρόνο. Άρα γιατί λένε 

400 χιλιάρικα; 300 χιλιάρικα είναι η επιχορήγηση. Εν κατακλείδι, το πετρέλαιο πρέπει 

να προμηθεύεται με τον τρόπο που το κάνει κάνει ο ελληνικός στρατός. Και να είναι και 

η ποιότητα καλή και να μην υπάρχει η υπόνοια ότι ο προμηθευτής κλέβει ή δεν κλέβει». 

Πίνακας Ε243. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Διαγωνισμός για την προμήθεια 

πετρελαίου (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Διαγωνισμός για την προμήθεια 

πετρελαίου 

 

Περιοχή 

Chi – square  20.858 

df 10 

Sig.  .122 

 

Φύλο 

Chi – square  6.666 

df 2 

Sig.  .136 

 

Ηλικία 

Chi – square  13.740 

df 8 
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Sig.  .089 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  34.529 

df 60 

Sig.  .997 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  7.940 

df 6 

Sig.  .242 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .118 

df 2 

Sig.  .943 

 

Πίνακας Ε244. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Διαγωνισμός για την προμήθεια 

πετρελαίου (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Διαγωνισμός για την προμήθεια 

πετρελαίου 

 

Περιοχή 

Chi – square  7.864 

df 5 

Sig.  .164 

 

Φύλο 

Chi – square  .025 

df 1 

Sig.  .875 

 

Ηλικία 

Chi – square  3.555 

df 4 

Sig.  .470 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  32.788 

df 30 

Sig.  .332 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  .932 

df 3 

Sig.  .818 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .100 

df 1 

Sig.  .752 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε243 και Ε244, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του 

διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
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51ο Ερώτημα – Πώς πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με 

πετρέλαιο; 

Αναφορικά με το 51ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε245. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον τρόπο 

ανεφοδιασμού των σχολικών μονάδων με πετρέλαιο 

 Frequency Valid Percent 

Valid Από τον διευθυντή/ντρια της σχολικής 

μονάδας 

45 30,0 

Από την Σχολική Επιτροπή 105 70,0 

Total 150 100,0 

Missing System 6  

Total 156  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε245, από τις 150 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

70% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι ο ανεφοδιασμός των σχολικών μονάδων 

πραγματοποιείται ύστερα από ενέργειες της Σχολικής Επιτροπής, ενώ το 30% απαντάει ότι ο 

ανεφοδιασμός πραγματοποιείται από τις ενέργειες των ίδιων των διευθυντών. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο 

ερώτημα: 

 Χ75: «Όλα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Μας ενημερώνουν τα σχολεία και εμείς ενεργούμε. 

Παίρνουμε τηλέφωνο τον προμηθευτή, πηγαίνει την ποσότητα στο σχολείο, και μετά 

έχουμε δώσει εντολή στον διευθυντή να υπογραφεί το τιμολόγιο και να το σφραγίσει, 

πριν μας το φέρει σε εμάς ο προμηθευτής για να τον πληρώσουμε. Αυτό γίνεται για να 

υπάρχει κάποιος έλεγχος κατά την παράδοση του πετρελαίου». 

 Χ53: «Όταν ο διευθυντής έχει ανάγκη από πετρέλαιο καλή στη Σχολική Επιτροπή, μας 

δηλώνει το αίτημα και εμείς στέλνουμε τον προμηθευτή για ανεφοδιασμό. Όταν ο 

προμηθευτής φτάνει στο σχολείο, εκεί για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος της διαδικασίας 

παράδοσης του πετρελαίου, για να είμαστε εντάξει και δίκαιοι με την κοινωνία, εκεί 

βάζουμε το συμβούλιο σχολικής κοινότητας να κάνει την παραλαβή του πετρελαίου. 

Αυτό το συμβούλιο αποτελείται από άτομα και του σχολείου και του συλλόγου γονέων, 

οπότε και η τοπική κοινωνία είναι ενήμερη. Στη συνέχεια πληρώνουμε εμείς τον 

προμηθευτή». 

 Χ98: «Από τη Σχολική Επιτροπή. Τα πάντα γίνονται από εδώ. Και τα αιτήματα που 

δεχόμαστε, και η επικοινωνία με τον προμηθευτή, και η πληρωμή. Ακόμα και η 
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παράδοση-παραλαβή γίνεται ενώπιον επιτροπής του δήμου. Είναι υπάλληλοι του Δήμου 

που έχουν οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για αυτό το σκοπό». 

 Χ101: «Οι διευθυντές επικοινωνούν με τον προμηθευτή απευθείας και εμάς μας 

φέρνουν το τιμολόγιο για να το πληρώσουμε». 

Πίνακας Ε246. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Τρόπος ανεφοδιασμού σχολικών 

μονάδων με πετρέλαιο (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Τρόπος ανεφοδιασμού σχολικών 

μονάδων με πετρέλαιο 

 

Περιοχή 

Chi – square  22.193 

df 5 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  .617 

df 1 

Sig.  .432 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.675 

df 4 

Sig.  .614 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  39.365 

df 30 

Sig.  .118 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.575 

df 3 

Sig.  .311 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .286 

df 1 

Sig.  .593 

 

Πίνακας Ε247. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Τρόπος ανεφοδιασμού σχολικών 

μονάδων με πετρέλαιο (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Τρόπος ανεφοδιασμού σχολικών 

μονάδων με πετρέλαιο 

 

Περιοχή 

Chi – square  23.603 

df 5 

Sig.  .000259 

 

Φύλο 

Chi – square  .613 

df 1 

Sig.  .434 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.809 

df 4 

Sig.  .771 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  31.256 

df 30 

Sig.  .403 
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Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.659 

df 3 

Sig.  .301 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .284 

df 1 

Sig.  .594 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε246 (και τον Πίνακα Α42, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του τρόπου ανεφοδιασμού των σχολικών μονάδων με πετρέλαιο, 

φαίνεται ότι ο τύπος της περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων 

Σ.Ε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² 

(5, N= 150)= 22.193, p= 0.000481 < α, V= 0.398 > 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι 

οι πρόεδροι στις νησιωτικές περιοχές προτιμούν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό (83,3%) 

να εξουσιοδοτούν πλήρως τους διευθυντές των σχολικών μονάδων σχετικά με τον 

ανεφοδιασμό του πετρελαίου, σε αντίθεση με του προέδρους των υπόλοιπων περιοχών 

που δηλώνουν ότι όλες οι ενέργειες ανεφοδιασμού πραγματοποιούνται από την Σχολική 

Επιτροπή (Πίνακας Β33, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω 

επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-

Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε247) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ 

Mann-Whitney U (Πίνακας Γ34, βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των 

κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 
 

52ο Ερώτημα – Πώς ελέγχεται η κατανάλωση; 

Αναφορικά με το 52ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε248. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον τρόπο ελέγχου της 

κατανάλωσης του πετρελαίου 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Δε μπορεί να ελεγχτεί 50 30,5 % 32,5 % 

Δε γνωρίζω 2 1,2 % 1,3 % 

Από τον διευθυντή/ντρια  37 22,6 %  24,0 %  

Από τα στοιχεία προηγούμενων ετών  30 18,3 % 19,5 % 

Μικρή προμήθεια πετρελαίου 2 1,2 % 1,3 % 

Περιορισμοί στην ώρα λειτουργίας 

των καυστήρων 

 

14 

 

8,5 % 

 

9,1 % 
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Συστάσεις 27 16,5 % 17,5 % 

Από εξωτερικό συνεργάτη 2 1,2 % 1,3 % 

Total 164 100,0 % 106,5 % 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε248, από τις απαντήσεις που καταγράφησαν 

αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου της κατανάλωσης πετρελαίου, το 32,5% των προέδρων Σ.Ε 

δηλώνει ότι η κατανάλωση δεν μπορεί να ελεγχτεί, το 24% απαντάει ότι η κατανάλωση 

ελέγχεται από τον διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας, το 19,5% δηλώνει ότι μελετάει και 

συγκρίνει την κατανάλωση από προηγούμενα έτη, το 17,5% δηλώνει ότι κάνει συστάσεις 

στους διευθυντές/ντριες για την ορθή χρήση των καυστήρων, το 9,1% απαντάει ότι έχει 

ορίσει περιορισμούς σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των καυστήρων, το 1,3% δηλώνει ότι 

έχει απευθυνθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι πραγματοποιούν τους ελέγχους, το 

1,3% απαντάει ότι προβαίνει συνεχώς σε μικρές προμήθειες πετρελαίου, ωστέ να μπορεί με 

κάποιον τρόπο, εμπειρικά, να εντοπίζει την υπερκατανάλωση και τέλος, το 1,3% δήλωσε ότι 

δε γνωρίζει. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το 

συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ33: «Δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. 

Επαφίεται στη συνείδηση των εκπαιδευτικών και του διευθυντή. Τους ενημερώνουμε 

συνεχώς για τη χρηστή διαχείριση. Εάν εντοπίσουμε υπερβολική κατανάλωση τους 

καλούμε για να μας εξηγήσουν το λόγο». 

 Χ55: «Ελέγχεται από τον κάθε διευθυντή, πάντα με συνεργασία και οικονομία. Ο δήμος 

μας είναι ένας ορεινός δήμος και από ότι καταλαβαίνετε έχουμε μεγάλες ανάγκες σε 

πετρέλαιο. Και μπορεί να έχουμε πολλά σχολεία τα οποία είναι μικρά σε αριθμό 

μαθητών, ωστόσο αυτό δεν πάει να πει ότι αυτά τα σχολεία δεν πρέπει να 

χρηματοδοτούνται επειδή είναι μικρά. Έχουν τις ίδιες ανάγκες σε πετρέλαιο γιατί το 

σχολείο πρέπει να λειτουργήσει ακόμα και με έναν μαθητή». 

 Χ88: «Κάνουμε συνεχώς συστάσεις στα σχολεία. Κοιτάμε τις καταναλώσεις από 

προηγούμενες χρονιές και αν βλέπουμε υπερβάσεις ενημερώνουμε». 

 Χ76: «Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους διευθυντές και τους τονίζουμε ότι πρέπει 

να προσέχουν περισσότερο με την κατανάλωση του πετρελαίου γιατί συνέχεια 

παρατηρούνται υψηλές καταναλώσεις. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα». 

 Χ91: «Έχουμε μία γενική εικόνα για την κατανάλωση σε κάθε σχολείο και έχουμε 

συστήσει τους διευθυντές να ανάβουν τα καλοριφέρ συγκεκριμένες ώρες». 
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 Χ101: «Την κατανάλωση την ελέγχουν οι διευθυντές. Εμείς όμως έχουμε στοιχεία, από 

τις προηγούμενες χρονιές, και μπορούμε να δούμε εάν γίνεται κάτι. Υπάρχει και η γενική 

οδηγία τα καλοριφέρ να μένουν ανοιχτά μέχρι τις 12:00». 

 Χ70: «Έχουμε συνεργάτη που ασχολείται με αυτό, παρακολουθεί, πηγαίνει, είναι με 

χρονοδιακόπτες όλα αυτά». 

 Χ31: «Τους ελέγχουμε εμείς. Τους βάζω πολύ λίγο πετρέλαιο και ελέγχω πότε θα μπει 

και πότε θα καταναλωθεί». 

Πίνακας Ε249. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Τρόπος ελέγχου της κατανάλωσης 

πετρελαίου (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Τρόπος ελέγχου της κατανάλωσης 

πετρελαίου 

 

Περιοχή 

Chi – square  103.669 

df 40 

Sig.  .102 

 

Φύλο 

Chi – square  22.301 

df 8 

Sig.  .095 

 

Ηλικία 

Chi – square  46.753 

df 32 

Sig.  .145 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  186.596 

df 240 

Sig.  .996 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  30.062 

df 24 

Sig.  .183 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .086 

df 8 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε250. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Τρόπος ελέγχου της κατανάλωσης 

πετρελαίου (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Τρόπος ελέγχου της κατανάλωσης 

πετρελαίου 

 

Περιοχή 

Chi – square  9.601 

df 5 

Sig.  .087 

 

Φύλο 

Chi – square  .505 

df 1 

Sig.  .477 

 

Ηλικία 

Chi – square  7.326 

df 4 
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Sig.  .120 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  35.377 

df 30 

Sig.  .229 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.877 

df 3 

Sig.  .275 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .014 

df 1 

Sig.  .907 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε249 και Ε250, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του τρόπου 

ελέγχου της κατανάλωσης του πετρελαίου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
 

53ο Ερώτημα – Είστε ικανοποιημένος/η από την ενεργειακή κλίμακα των σχολείων; 

Αναφορικά με το 53ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε251. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό 

ικανοποίησής τους σχετικά με την ενεργειακή κλίμακα των σχολικών μονάδων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 6 3,8 

Όχι 128 82,1 

Δε γνωρίζω 4 2,6 

Αρκετά 18 11,5 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε251, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

82,1% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι είναι δυσαρεστημένο με την ενεργειακή κλίμακα των 

σχολικών μονάδων, το 11,5% απαντάε αρκετά, το 3,8% εκφράζει την ικανοποίησή του και το 

2,6% δήλωσε ότι δε γνωρίζει. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε 

αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ55: «Καθόλου. Είναι σχολεία παλιά και μεγάλα και καταναλώνουν πολύ. Εμείς εδώ 

περίπου δίνουμε το 80% περίπου της χρηματοδότησης, και παραπάνω, στο πετρέλαιο». 
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 Χ61: «Για τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται εκτός της πόλης αλλά ανήκουν στη 

Σχολική Επιτροπή μας, αυτές θερμαίνονται με πετρέλαιο. Και εκεί γίνεται η μεγαλύτερη 

κατανάλωση, γιατί αυτά τα κτίρια έχουν σχεδόν μηδενικό συντελεστή θερμικής 

απόδοσης. Είναι κτίρια τα οποία δεν κλείνουν καλά τα παράθυρα, δεν έχουμε καμία 

μόνωση, για να το πω πιο απλά είναι σαν να θερμαίνουμε ημιυπαίθριους χώρους. 

Γενικά τα κτίρια κατατάσσονται σε κατηγορίες, σε κλίμακες θερμικής απόδοσης». 

 Χ65: «Όχι, τα περισσότερα κτίρια είναι παλιά, έχουμε πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις 

των σχολείων και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Έχουμε μεγάλη απώλεια 

ενέργειας». 

 Χ67: «Όχι. Η μεγάλη πλειοψηφία των σχολείων μας είναι κτίρια παλιά. Είναι αρκετά 

ενεργοβόρα. Να φανταστείτε μόνο δύο από τους 63 σχολικές μονάδες είναι σε καλό 

επίπεδο». 

 Χ69: «Πάρα πολύ. Έχουμε αναβαθμίσει ενεργειακά σχεδόν όλα τα σχολεία μας. Όχι 

μόνο με φυσικό αέριο, αλλά με μονώσεις καινούργια κουφώματα κτλ». 

 Χ79: «Καθόλου. Δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, είναι αρκετά ενεργοβόρα. Και 

θα έπρεπε η πολιτεία να φροντίσει έναν μηχανισμό λειτουργικό, ο οποίος δεν θα έμενε 

μόνο στο θεωρητικό πεδίο αλλά θα προχωρούσε και στην πράξη. Τα σχολεία πρέπει να 

αναβαθμιστούν. Είναι δημόσια κτίρια και είναι στην αρμοδιότητα του κράτους». 

Πίνακας Ε252. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

ενεργειακή κλίμακα των σχολικών μονάδων (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την ενεργειακή κλίμακα 

των σχολικών μονάδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  37.768 

df 15 

Sig.  .101 

 

Φύλο 

Chi – square  5.396 

df 3 

Sig.  .145 

 

Ηλικία 

Chi – square  27.850 

df 12 

Sig.  .106 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  67.086 

df 90 

Sig.  .966 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  10.746 

df 9 

Sig.  .294 
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Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 3 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε253. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

ενεργειακή κλίμακα των σχολικών μονάδων (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την ενεργειακή κλίμακα 

των σχολικών μονάδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  11.542 

df 5 

Sig.  .052 

 

Φύλο 

Chi – square  .170 

df 1 

Sig.  .681 

 

Ηλικία 

Chi – square  7.960 

df 4 

Sig.  .093 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  27.577 

df 30 

Sig.  .593 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  2.140 

df 3 

Sig.  .544 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε252 και Ε253, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού 

ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με την ενεργειακή κλίμακα των σχολικών μονάδων, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.3.2.4 Εξοπλισμός σχολικών μονάδων 

54ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την προμήθεια εξοπλισμού από τις 

Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.; 
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Αναφορικά με το 54ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε254. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό 

ικανοποίησής τους σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε 

(ΚΤ.ΥΠ) 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 101 64,7 

Ελάχιστα 40 25,6 

Μέτρια 11 7,1 

Πολύ 4 2,6 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε254, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

64,7% των προέδρων Σ.Ε δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την προμήθεια εξοπλισμού 

από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ), το 25,6% είναι ελάχιστα, το 7,1% μέτρια και το 

2,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο. 

Πίνακας Ε255. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

προμήθεια εξοπλισμού από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ) (Pearson Chi-Square 

Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την προμήθεια 

εξοπλισμού από τις Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ) 

 

Περιοχή 

Chi – square  38.359 

df 15 

Sig.  .081 

 

Φύλο 

Chi – square  1.868 

df 3 

Sig.  .600 

 

Ηλικία 

Chi – square  17.580 

df 12 

Sig.  .129 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  79.311 

df 90 

Sig.  .782 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  20.358 

df 9 

Sig.  .116 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .101 

df 3 

Sig.  .992 
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Πίνακας Ε256. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την 

προμήθεια εξοπλισμού από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ) (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με την προμήθεια 

εξοπλισμού από τις Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ) 

 

Περιοχή 

Chi – square  11.761 

df 5 

Sig.  .058 

 

Φύλο 

Chi – square  .072 

df 1 

Sig.  .788 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.044 

df 4 

Sig.  .400 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  37.071 

df 30 

Sig.  .175 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  11.986 

df 3 

Sig.  .107 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .041 

df 1 

Sig.  .840 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε255 και Ε256, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού 

ικανοποίησης των προέδρων Σ.Ε σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού από τις Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ), φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε257. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ) 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 413 48,6 

Ελάχιστα 260 30,6 

Μέτρια 133 15,7 

Πολύ 33 3,9 

Απόλυτα 10 1,2 
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Total 849 100,0 

Missing System 3  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε257, από τις 849 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

48,6% των διευθυντών σχολικών μονάδων δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την 

προμήθεια εξοπλισμού από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ), το 30,6% είναι ελάχιστα, 

το 15,7% μέτρια, το 3,9% πολύ και το 1,2% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο.  

Πίνακας Ε258. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

προμήθεια εξοπλισμού από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ) (Pearson Chi-Square 

Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την προμήθεια 

εξοπλισμού από τις Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ) 

 

Περιοχή 

Chi – square  27.932 

df 20 

Sig.  .111 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  41.706 

df 48 

Sig.  .727 

 

Φύλο 

Chi – square  9.019 

df 4 

Sig.  .061 

 

Ηλικία 

Chi – square  25.981 

df 16 

Sig.  .054 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  7.019 

df 8 

Sig.  .535 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  45.415 

df 28 

Sig.  .120 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  39.027 

df 28 

Sig.  .080 
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Πίνακας Ε259. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

προμήθεια εξοπλισμού από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ) (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την προμήθεια 

εξοπλισμού από τις Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ) 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.307 

df 5 

Sig.  .131 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  16.658 

df 12 

Sig.  .163 

 

Φύλο 

Chi – square  6.065 

df 1 

Sig.  .114 

 

Ηλικία 

Chi – square  12.986 

df 4 

Sig.  .111 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  2.910 

df 2 

Sig.  .233 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  20.056 

df 7 

Sig.  .105 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  12.826 

df 7 

Sig.  .076 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε258 και Ε259, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού ικανοποίησης των 

διευθυντών σχολικών μονάδων σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού από τις Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ), φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης μεταξύ της 

ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05.  
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55ο Ερώτημα – Είναι οι σχολικές μονάδες της περιοχής σας πλήρως εξοπλισμένες με τα 

σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας; (προτζέκτορες, διαδραστικοί πίνακες) 

Αναφορικά με το 55ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε260. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την πλήρη επάρκεια 

εξοπλισμού των σχολικών μονάδων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 44 28,8 

ΟΧΙ 109 71,2 

Total 153 100,0 

Missing System 3  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε260, από τις 153 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

71,2% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι οι σχολικές μονάδες της περιοχής του δεν είναι πλήρως 

εξοπλισμένες με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (προτζέκτορες, διαδραστικοί 

πίνακες, κτλ), ενώ το 28,8% απάντησε θετικά.  

Πίνακας Ε261. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των 

σχολικών μονάδων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των 

σχολικών μονάδων με σύγχρονα 

εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.959 

df 5 

Sig.  .111 

 

Φύλο 

Chi – square  .022 

df 1 

Sig.  .882 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.467 

df 4 

Sig.  .651 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  46.989 

df 28 

Sig.  .114 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.558 

df 3 

Sig.  .669 

 

Τύπος προέδρου 

Chi – square  1.041 

df 1 
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(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) Sig.  .308 

 

 

Πίνακας Ε262. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των 

σχολικών μονάδων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των 

σχολικών μονάδων με σύγχρονα 

εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.617 

df 5 

Sig.  .125 

 

Φύλο 

Chi – square  .022 

df 1 

Sig.  .882 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.640 

df 4 

Sig.  .802 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  38.414 

df 28 

Sig.  .091 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.648 

df 3 

Sig.  .649 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  1.034 

df 1 

Sig.  .309 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε261 και Ε262, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της πλήρους 

επάρκειας εξοπλισμού των σχολικών μονάδων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε263. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την πλήρη επάρκεια 

εξοπλισμού των σχολικών μονάδων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

 Frequency Valid Percent 

Valid NAI 362 42,7 

OXI 486 57,3 

Total 848 100,0 
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Missing System 4  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε263, από τις 848 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

57,3% των διευθυντών σχολικών μονάδων δηλώνει ότι οι σχολικές τους μονάδες δεν είναι 

πλήρως εξοπλισμένες με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες, κτλ), ενώ το 42,7% απάντησε θετικά.  

Πίνακας Ε264. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των 

σχολικών μονάδων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των 

σχολικών μονάδων με σύγχρονα 

εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.223 

df 5 

Sig.  .144 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  64.515 

df 12 

Sig.  .000 

 

Φύλο 

Chi – square  19.240 

df 1 

Sig.  .000 

 

Ηλικία 

Chi – square  15.530 

df 4 

Sig.  .104 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.779 

df 2 

Sig.  .411 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  26.302 

df 7 

Sig.  .091 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  6.231 

df 7 

Sig.  .513 

 

Πίνακας Ε265. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των 

σχολικών μονάδων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των 

σχολικών μονάδων με σύγχρονα 

εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.213 

df 5 

Sig.  .145 

 Chi – square  59.450 
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Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

df 12 

Sig.  .000000028434 

 

Φύλο 

Chi – square  19.218 

df 1 

Sig.  .000012 

 

Ηλικία 

Chi – square  14.780 

df 4 

Sig.  .105 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.776 

df 2 

Sig.  .411 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  26.271 

df 7 

Sig.  .082 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  5.145 

df 7 

Sig.  .642 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε264 (και τους Πίνακες Α43, Α44, βλ. Παράρτημα: Chi square 

tests), από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 

δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, 

επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, συνολικός χρόνος 

διευθυντικής εμπειρίας) και της πλήρους επάρκειας εξοπλισμού των σχολικών μονάδων με 

σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, φαίνεται ότι ο τύπος της βαθμίδας εκπαίδευσης της 

σχολικής μονάδας και το φύλο, επηρεάζουν σε μέτριο και μικρό βαθμό την άποψη των 

διευθυντών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 

0.05 [βαθμίδα εκπαίδευση σχολικής μονάδας: x² (12, N= 848)= 64.515, p= 0.0000000033506 

< α, V= 0.265 > 0.2], [φύλο: x² (1, N= 848)= 19.240, p= 0.000012 < α, V= 0.151 < 0.2]. Για 

να μπορέσει να αποτυπωθεί η σχέση μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών πραγματοποιήθηκε 

μη παραμετρικός έλεγχος σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H (Πίνακας Ε265) και στη 

συνέχεια αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακες Γ35, Γ36, βλ. Παράρτημα: Mann-

Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών των εξαρτημένων μεταβλητών (με sig. < 

0.00054945 και sig. < 0.05 αντίστοιχα). 

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ελέγχων δείχνουν ότι αναφορικά με την βαθμίδα 

εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας (Πίνακας Β34, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation), από την 

έρευνα φαίνεται ότι οι προϊσταμένες των νηπιαγωγείων δηλώνουν την επάρκεια 

σύγχρονων εποπτικών μέσων στις σχολικές τους μονάδες σε αρκετά μικρότερο ποσοστό 

(22,2%), σε αντίθεση με τους διευθυντές των υπόλοιπων βαθμίδων (47,3% δημοτικά, 
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56,5% γυμνάσια, 39,8% ΓΕ.Λ, 52% ΕΠΑ.Λ). Σχετικά με το φύλο (Πίνακας Β35, βλ. 

Παράρτημα: Crosstabulation), οι άντρες δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την πλήρη 

επάρκεια εξοπλισμού σύγχρονων εποπτικών μέσων στις σχολικές τους μονάδες (50,6%), 

σε αντίθεση με τις γυναίκες (35,7%). Η συγκεκριμένη παρατήρηση έρχεται σε συμφωνία με 

την προηγούμενη μεταβλητή, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των προϊσταμένων των 

νηπιαγωγείων είναι γυναίκες.  

 

10.3.2.5 Χρέη 

56ο Ερώτημα – Έχει παλιότερα χρέη η Σχολική Επιτροπή;  

Αναφορικά με το 56ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε266. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τα χρέη 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 42 26,9 

Όχι 114 73,1 

Total 156 100,0 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε266, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

73,1% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι δεν υπάρχουν χρέη που να βαραίνουν τη Σχολική 

Επιτροπή που προεδρεύει, ενώ το 26,9% απάντησε θετικά. Χαρακτηριστικές είναι οι 

απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ23: «Ναι, είχαμε χρέος 160.000 ευρώ. Τώρα χρωστάμε γύρω στις 10.000 ευρώ».   

 Χ63: «Ναι.Έχουμε μπει σε ρυθμίσεις για να μπορέσουμε να τα αποπληρώσουμε. 

Είμαστε σε ρύθμιση με την ΔΕΗ, με τον ΟΤΕ, με την τηλεθέρμανση, με το ΙΚΑ.  Για να 

μπορέσουμε να αποπληρώσουμε αυτά τα χρέη παίρνουμε λεφτά από τα λειτουργικά». 

 Χ75: «Ναι. Έχουμε ρυθμίσεις και με τον Δήμο γιατί τα ρεύματα των σχολείων δεν έχουν 

αλλάξει, να πάνε στη Σχολική Επιτροπή, ακόμα τα πληρώνει ο Δήμος. Και έχουμε 

ρυθμίσεις με το φυσικό αέριο και τον ΟΤΕ». 

 Χ79: «Πάντα έχουμε χρέη. Αυτή τη στιγμή και οι δύο Σχολικές Επιτροπές οφείλουν στη 

ΔΕΗ, στην ΔΕΥΑ, στην ύδρευση δηλαδή και στο φορέα Τηλεπικοινωνιών. Επίσης 

υπάρχει και ένα ποσό οφειλής προς τα ξενόγλωσσα, καθώς και σε έναν αριθμό 

προμηθευτών-συνεργατών, όπως είναι το πετρέλαιο θέρμανσης παραδείγματος χάριν, η 

συντήρηση καυστήρων, οι απολυμάνσεις, οι απεντομώσεις, οι μυοκτονίες, η αναγόμωση 
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πυροσβεστήρων, η προμήθεια γραφικής ύλης και καθαριστικών, οι οποίες είναι 

τρέχουσες. Όπως και να χει, για τις πάγιες οφειλές που έχουμε είμαστε στη διαδικασία 

για να μπούμε σε ρυθμίσεις». 

 Χ15: «Ναι, έχουμε παλιότερα χρέη. Έχουμε χρέη στο δήμο και στην ΔΕΥΑΔ για 

κατανάλωση νερού της τάξεως των 15.000 ευρώ». 

Πίνακας Ε267. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Χρέη (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Χρέη 

 

Περιοχή 

Chi – square  13.352 

df 5 

Sig.  .120 

 

Φύλο 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  .987 

 

Ηλικία 

Chi – square  3.534 

df 4 

Sig.  .473 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  44.227 

df 30 

Sig.  .145 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.674 

df 3 

Sig.  .197 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε268. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Χρέη (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Χρέη 

 

Περιοχή 

Chi – square  14.218 

df 5 

Sig.  .114 

 

Φύλο 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  .987 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.695 

df 4 

Sig.  .610 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  37.656 

df 30 

Sig.  .159 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.324 

df 3 
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Sig.  .344 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε267 και Ε268, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και των χρεών, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.3.2.6 Λειτουργικά έξοδα 

57ο Ερώτημα – Ποιος πληρώνει τα λειτουργικά έξοδα της σχολικής μονάδας; 

Αναφορικά με το 57ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε269. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την αποπληρωμή των 

λειτουργικών εξόδων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ο διευθυντής/ντρια 34 21,8 

Η Σχολική Επιτροπή 122 78,2 

Total 156 100,0 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε269, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

21,8% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι όλα τα λειτουργικά έξοδα αποπληρώνονται από τους 

δευθυντές των σχολικών μονάδων, ενώ το 78,2% απαντάει ότι ένα μέρος, ή/και το σύνολο 

των λειτουργικών εξόδων αναλαμβάνει να τα αποπληρώσει η Σχολική Επιτροπή. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε, οι οποίοι ανήκουν στην 1η 

κατηγορία (στο 21,8%):  

 Χ14: «Όλα τα πληρώνουν οι διευθυντές. Γίνονται όμως στα περισσότερα διαγωνισμοί 

από τον δήμο. Έχουμε διαγωνισμούς για το πετρέλαιο, τα καθαριστικά, τα ΜΑΠ. Το 

τμήμα Προμηθειών του δήμου κάνει όλους τους διαγωνισμούς και στη συνέχεια τα 

σχολεία αγοράζουν από τους συγκεκριμένους προμηθευτές. Δεν πλήρώνουμε τίποτα 
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εμείς σαν Σχολική Επιτροπή. Όλα τα πληρώνουν οι διευθυντές από τα λειτουργικά που 

τους μοιράζουμε». 

 Χ15: «Οι διευθυντές των σχολείων είναι υπεύθυνοι για να πληρώνουν όλους τους 

λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, όπως επίσης και τα καθαριστικά του σχολείου και τα 

λειτουργικά τους έξοδα. Εκτός από το πετρέλαιο, διαγωνισμοί γίνονται επίσης για τα 

καθαριστικά και για τα γάλατα. Η αλήθεια είναι ότι δεχόμαστε πολλά παράπονα για την 

ποιότητα των καθαριστικών. Οι προμηθευτές πάνε αυτά τα είδη στα σχολεία και 

πληρώνονται από κει. Για την γραφική ύλη είναι ελεύθεροι να κάνουν ότι θέλουν». 

 Χ61: «Οι Σχολικές Επιτροπές δεν αναλαμβάνουν κανένα έξοδο, τα πάντα πληρώνονται 

από τους διευθυντές των σχολείων. Για όλα όμως γίνονται διαγωνισμοί. Για την 

γραφική ύλη, τα είδη καθαριότητας, το πετρέλαιο, τα ΜΑΠ». 

 Χ70: «Τα πάντα τα πληρώνουν οι διευθυντές. Γίνονται διαγωνισμοί είτε από το δήμο 

για τα καθαριστικά για παράδειγμα, είτε από εμάς (βιβλιοπωλεία) και στη συνέχεια οι 

διευθυντές ξέρουν τους προμηθευτές και ψωνίζουν αυτά που θέλουνε και τα πληρώνουν 

εννοείται οι ίδιοι». 

 Χ81: «Τα πάντα τα πληρώνουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, αλλά εμείς τους 

έχουμε ενημερώσει από πριν και τους ενημερώνουμε και τακτικά για το ποια έξοδα 

είναι λειτουργικά και ποια δεν είναι. Για παράδειγμα δεν μπορούν να μας φέρουν 

τιμολόγια από κάποιο ξενοδοχείο. Πρέπει να έχουνε τα τιμολόγια από τα καταστήματα 

που έχουμε τη σύμβαση. Κάτω από 200 ευρώ εννοείται μπορούν να κάνουν οποία 

δαπάνη θέλουν, και φέρνουν το τιμολόγιο μετά, χωρίς να περιμένουν την έγκριση του 

Δ.Σ. Για ποσά άνω των 200 ευρώ, πρέπει πρώτα να εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο 

της Σχολικής Επιτροπής και μετά να προβούν στις ενέργειες. Αλλά γενικά όλες οι 

κινήσεις τους ελέγχονται. Για όλους τους προμηθευτές και τους τεχνικούς που θα 

χρειαστούμε κάνουμε αναθέσεις». 

Πίνακας Ε270. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αποπληρωμή λειτουργικών εξόδων 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Αποπληρωμή λειτουργικών εξόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  15.466 

df 5 

Sig.  .109 

 

Φύλο 

Chi – square  .235 

df 1 

Sig.  .628 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.579 

df 4 
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Sig.  .132 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  22.528 

df 30 

Sig.  .834 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.295 

df 3 

Sig.  .348 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  2.407 

df 1 

Sig.  .121 

 

Πίνακας Ε271. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αποπληρωμή λειτουργικών εξόδων 

(Kruskal Wallis Tests)  

δδ Αποπληρωμή λειτουργικών εξόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.037 

df 5 

Sig.  .134 

 

Φύλο 

Chi – square  .234 

df 1 

Sig.  .629 

 

Ηλικία 

Chi – square  9.080 

df 4 

Sig.  .159 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  16.892 

df 30 

Sig.  .974 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  2.194 

df 3 

Sig.  .533 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  2.393 

df 1 

Sig.  .122 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε270 και Ε271, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της 

αποπληρωμής των λειτουργικών εξόδων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
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Αναλύοντας περισσότερο το συγκεκριμένο ερώτημα, από τους προέδρους Σ.Ε που 

ανήκουν στη 2η κατηγορία (78,2%) ζητήθηκε να περιγράψουν ποια ακριβώς έξοδα καλύπτει 

η Σχολική Επιτροπή. Οι απαντήσεις τους έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε272. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το είδος των 

λειτουργικών εξόδων που αποπληρώνουν  

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Πετρέλαιο 93 21,2 % 77,5 % 

ΔΕΚΟ 93 21,2 % 77,5 % 

Γραφική ύλη  67 15,2 %  55,8 %  

Έργα μικρής κλίμακας  93 21,2 % 77,5 % 

Συντηρήσεις 93 21,2 % 77,5 % 

Total 439 100,0 % 365,8 % 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε272, από τους προέδρους Σ.Ε που δήλωσαν ότι ένα 

μέρος, ή/και το σύνολο των λειτουργικών εξόδων αναλαμβάνει να τα αποπληρώσει η 

Σχολική Επιτροπή, το 77,5% δηλώνει ότι η Σ.Ε αποπληρώνει το πετρέλαιο, τις ΔΕΚΟ, έργα 

μικρής κλίμακας και συντηρήσεις, και ένα ποσοστό της τάξεως του 55,8% απαντάει ότι 

αναλαμβάνει επίσης την αποπληρωμή των εξόδων για γραφική ύλη. Χαρακτηριστικές είναι οι 

απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε, οι οποίοι ανήκουν στην 2η κατηγορία (στο 78,2%):  

 Χ9: «Τα πάντα. Καλύπουμει έξοδα θέρμανσης, τις ΔΕΚΟ, όλα τα αναλώσιμα που 

χρειάζεται το σχολείο σε γραφική ύλη, βλάβες οτιδήποτε συμβεί στο σχολείο, και στις 

περισσότερες περιπτώσεις μικροεπισκευές. Αυτές τις αναλαμβάνει είτε η τεχνική 

υπηρεσία του δήμου είτε πληρώνουμε έξω σε ιδιώτες. Οι διευθυντές δεν πληρώνουν 

τίποτα. Πληρώνονται όλα από εμάς». 

 Χ11: «Επειδή έγινε ένας διαχειριστικός έλεγχος και βρεθήκανε διάφορες σπατάλες, να 

το πω έτσι, όχι με κακή πρόθεση από τους διευθυντές, απλά φαντάσου ότι εάν ο κάθε 

διευθυντής παίρνει έναν ηλεκτρολόγο για να του φτιάξει κάτι, το χρεώνει ένα ποσό. Ή 

ένας διευθυντής παίρνει έναν άνθρωπο να του συντηρήσει τον καυστήρα και τον 

χρεώνει 200 ευρώ για παράδειγμα. Ή αγόραζε χαρτί Α4 και το αγόραζε ακριβά. Αυτή τη 

στιγμή κάνουμε κεντρική προμήθεια στο πετρέλαιο, κεντρική προμήθεια σε όλα τα 

καθαριστικά, κεντρική προμήθεια στο Α4 το χαρτί, αφήσαμε όλα τα άλλα σχολικά για να 

συνεχίσουν να ψωνίζουν οι διευθυντές από μικρά, τοπικά βιβλιοπωλεία, έχουμε έναν 

υδραυλικό που τον πληρώνει κεντρικά η Σχολική Επιτροπή και πηγαίνει σε όλες τις 

σχολικές μονάδες, δύο ηλεκτρολόγους εξωτερικούς που τους πληρώνει η Σχολική 

Επιτροπή και πάνε σε όλα τα σχολεία, έναν άνθρωπο για τους καυστήρες, που φαντάσου 
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φέτος η προσφορά ήταν 70 ευρώ ανά καυστήρα, ενώ αν πήγαινε μεμονωμένα για έναν 

θα έπαιρνε 200, έναν άνθρωπο για τις αναγομώσεις όλων των πυροσβεστήρων, έναν 

άνθρωπο για να καθαρίζει τα λούκια σε όλα τα σχολεία. Κάνουμε μία κεντρική 

διαχείριση. Πληρώνουμε το ρεύμα εμείς κεντρικά σαν Σχολική Επιτροπή, πληρώνουμε 

το τηλέφωνο και το νερό και μοιράζουμε ένα μικρότερο ποσό στους διευθυντές για να 

έχουν μόνο τις απαραίτητες ανάγκες και χαρτικά». 

 Χ27: «Εμείς εδώ κάνουμε όλες τις αναθέσεις γενικού ενδιαφέροντος, δηλαδή 

διαγωνισμούς για πετρέλαιο, καθαριστικά είδη, χαρτικά, οικοδομικά υλικά, μπογές, 

βρύσες, τα πάντα και πληρώνονται από μας. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε την 

καλύτερη ποιότητα με την καλύτερη τιμή, αυτοί οι διαγωνισμοί στήνονται. Γιατί κατά το 

παρελθόν, όταν δεν ελέγχαμε τους διαγωνισμούς, πετυχαίναμε την καλύτερη τιμή αλλά η 

ποιότητα υστερούσε υπερβολικά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε και τα δύο. 

Αυτό σημαίνει όμως ότι είμαστε σε ένα διαρκές ψάξιμο για να βρούμε τη καλύτερη 

επιλογή. Και οι δήμαρχοι συμφωνούν με αυτό. Και για τη γραφική ύλη κάνουμε 

αναθέσεις, αλλά εκεί λειτουργούμε λίγο διαφορετικά. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με 

όλα τα βιβλιοπωλεία της πόλης, και έχουμε φτιάξει μία λίστα τιμών για τα προϊόντα, με 

ένα λογικό κέρδος, και όλα τα βιβλιοπωλεία μας πουλάνε με τις ίδιες τιμές. Οπότε κάθε 

σχολείο μπορεί να προμηθεύεται μέχρι 500 ευρώ από όποιο βιβλιοπωλείο θέλει, χωρίς 

κανέναν έλεγχο από εμάς». 

 Χ67: «Εμείς κρατάμε το 50% από τη χρηματοδότηση. Με αυτά πληρώνουμε το ρεύμα, 

το νερό, τα τηλέφωνα, όλη την αγορά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα καθαριστικά που 

γίνονται μέσω διαγωνισμού και το πετρέλαιο. Για τα καθαριστικά δεν είμαστε καθόλου 

ευχαριστημένοι. Δυστυχώς όταν επιλέγεις το πιο φθηνό παίρνεις και την χαμηλότερη 

ποιότητα. Η γραφική ύλη πληρώνεται από τις σχολικές μονάδες. Εκεί με απόφαση του 

Δ.Σ μας, οι διευθυντές φέρνουν τρεις προσφορές από βιβλιοπωλεία της επιλογής τους 

και επιλέγεται η πιο φθηνή». 

 Χ79: «Πληρώνουμε όλες τις οφειλές τις οποίες είμαστε σε ρύθμιση, την προμήθεια 

πετρελαίου, την προμήθεια γραφικής ύλης, την προμήθεια καθαριστικών υλικών, τις 

αναγομώσεις πυροσβεστήρων, τις απεντομώσεις, τις μυοκτονίες, τις απολυμάνσεις, τη 

συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, τη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση τζαμιών, την προμήθεια οικοδομικών υλικών, τη 

προμήθεια υδραυλικών υλικών, την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Για όλα 

κάνουμε διαγωνισμό. Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο δεν κάνουμε διαγωνισμό. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων τους διαγωνισμούς τους κάνει ο δήμος και εμείς 
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συμμετέχουμε σε αυτόν, διαφορετικά αν υπάρχει κάποια περίπτωση που δεν κάνει το 

διαγωνισμό ο δήμος, τον αναλαμβάνουμε εμείς με τις οι ίδιες ακριβώς διαδικασίες που 

ενεργεί ο Δήμος. Προσπαθούμε με τον τρόπο που λειτουργεί ο δήμος να λειτουργούν και 

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τουλάχιστον σε κάθε έλεγχο, αν γίνει, να είμαστε 

νομότυποι. Όσον αφορά το διαγωνισμό για τη γραφική ύλη, κάνουμε αναλυτική μελέτη 

για το τι χρειάζεται το κάθε σχολείο και τους τα παρέχουμε. Εάν προκύψει κάτι έκτακτο, 

καλύπτονται από τα λεφτά που τους έχουμε δώσει ή τους καλύπτουμε εμείς από το 

αποθεματικό που κρατάμε. Μπορεί να υιοθετούμε τον τρόπο που λειτουργεί η 

οικονομική υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία και το τμήμα προμηθειών του δήμου, και να 

είναι περισσότερος ο φόρτος εργασίας, αλλά είναι μεγάλη η οικονομία που γίνεται με 

αυτόν τον τρόπο». 

 Χ89: «Κατ’ αρχάς, κρατάμε ένα μικρό ποσό, περίπου το 10% της κατανομής, για να το 

έχουμε για αποθεματικό για να μπορούμε να καλύψουμε έκτακτες ανάγκες.  Από κει και 

έπειτα τα πάντα τα πληρώνουμε εμείς, κεντρικά, από τη Σχολική Επιτροπή. Αλλά θα με 

ρωτήσετε, αφού τα πληρώνετε όλα εσείς, για ποιο λόγο γίνονται οι κατανομές; Γίνεται 

λοιπόν η κατανομή, αλλά πλέον, επειδή είμαστε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, είναι εικονική η 

κατανομή. Δηλαδή, τα σχολεία δεν παίρνουν λεφτά στα χέρια τους όπως παλιότερα. 

Καταργήθηκαν όλοι οι λογαριασμοί των σχολείων γιατί τα τιμολόγια, λόγω του 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνονται από δω. Απλά, τι κάνουμε εμείς; 

Κάνουμε μία εικονική κατανομή, ότι δηλαδή το ένα σχολείο δικαιούται 3.000 ευρώ, το 

άλλο σχολείο δικαιούται 4.000 ευρώ, πληρώνουμε όλα τα τιμολόγια από δω, αλλά 

ξέρουν τα σχολεία τι τους αναλογεί από την κατανομή που γίνεται. Γίνεται η κατανομή, 

ξέρει ο καθένας τι μπορεί να ξοδέψει, τον ενημερώνουμε εμείς για το υπόλοιπο των 

χρημάτων του, αλλά όλα τα κάνουμε εμείς. Αφαιρούμε αυτά τα έξοδα από το ποσό τους, 

και κάθε μήνα η γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής ενημερώνει τους διευθυντές των 

σχολικών μονάδων τι έσοδα είχαν, τι έξοδα είχαν, και τι υπόλοιπο μένει. Για το 

πετρέλαιο, τα καθαριστικά, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, συμμετέχουμε στους διαγωνισμούς 

που κάνει ο δήμος. Για τη γραφική ύλη, έχουμε υπογράψει σύμβαση με ένα 

βιβλιοπωλείο. Αυτό δεν έχει γίνει βάση διαγωνισμού, δηλαδή με μελέτες και τα λοιπά, 

έχει γίνει βάσει ενός πρόχειρου διαγωνισμού, έχουμε πάρει προσφορές και έχουμε 

επιλέξει τη συμφέρουσα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα μέχρι 20.000 ευρώ να κάνουμε 

απευθείας ανάθεση, οπότε έτσι μπορούμε και υπογράφουμε τη σύμβαση με το 

βιβλιοπωλείο που προκύπτει». 
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 Χ91: «Η Σχολική Επιτροπή καλύπτει κεντρικά τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ και τη 

θέρμανση και για αυτό τον λόγο κρατάει περίπου το 60% της κατανομής.. Το πιο εύκολο 

θα ήταν έτσι όπως παίρνουμε τα λεφτά από το κράτος να τα μοιράζουμε στις σχολικές 

μονάδες και να τους λέμε αυτά είναι, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Εμείς δεν ενεργούμε 

έτσι. Αυτό γίνεται γιατί έτσι υπάρχει και καλύτερος έλεγχος αλλά κυρίως ενεργούμε έτσι 

για έναν άλλον πιο σημαντικό λόγο, πρακτικό. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολλά μικρά 

σχολεία, μονοθέσια, διθέσια, και σε αυτά δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Κάθε χρόνο 

σχεδόν, αλλάζουν οι εκπαιδευτικοί, γιατί είναι αναπληρωτές ή νεοδιοριζόμενοι που 

φεύγουν με μετάθεση, σε παραπάνω από τα μισά σχολεία. Σε αυτά τα σχολεία μας 

προέκυπταν συνέχεια θέματα διαχείρισης, καθώς αυτά ήταν παιδιά νέα, και σε αρκετές 

περιπτώσεις πάρα πολύ νέα, 24-25 χρονών, κοριτσάκια, τα οποία ούτε τις γνώσεις 

είχαν, ούτε ρωτήθηκαν αν ήθελαν να αναλάβουν κάτι τέτοιο. Για αυτό το λόγο λοιπόν, 

και για να υπάρχει μία συνέχεια και μία καλύτερη οργάνωση, αποφασίσαμε να 

πληρώνουμε κεντρικά το πετρέλαιο και τις ΔΕΚΟ». 

 Χ97: «Εμείς καλύπτουμε τη θέρμανση, καλύπτουμε τα φάρμακα, τα καθαριστικά, 

συντηρήσεις σε πυροσβεστήρες, συντήρηση σε κλιματιστικά, αγορά εξοπλισμού όπως 

φωτοτυπικά, εκτυπωτές, απολύμανση. Για τη θέρμανση, τα φάρμακα, τα καθαριστικά, 

τα ΜΑΠ, συμμετέχουμε στους διεθνείς διαγωνισμούς που κάνει ο δήμος. Τις ΔΕΚΟ και 

τη γραφική ύλη τα αναλαμβάνουν τα σχολεία. Και στη γραφική ύλη κάνουμε κάποιες 

μαζικές προμήθειες όπως το φωτοτυπικό χαρτί και τα μελάνια, τα υπόλοιπα όμως τα 

προμηθεύονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί από βιβλιοπωλεία. Όσον αφορά τις ΔΕΚΟ, 

κάναμε την επιλογή να πληρώνουν τους λογαριασμούς τα ίδια τα σχολεία, γιατί μετά θα 

μαζεύονταν ακόμα μεγαλύτερος όγκος εργασίας για τη Σχολική Επιτροπή. Και επίσης, 

καλώς ή κακώς, η νοοτροπία των διευθυντών που επικρατεί είναι ότι αν στο πληρώνει 

κάποιος άλλος, γίνεται κατασπατάληση». 

 Χ99: «Εμείς κρατάμε περίπου το 95% της κατανομής. Από κει και πέρα, παίρνουμε τα 

αιτήματα των σχολείων είτε σε γραφική ύλη, είτε σε εποπτικά μέσα, είτε σε πετρέλαιο, 

είτε σε καθαριστικά κτλ, δίνουμε εντολές σε όλους τους προμηθευτές και πληρώνουμε 

εμείς. Για όλα κάνουμε διαγωνισμούς. Για τη γραφική ύλη για παράδειγμα, ζητάμε από 

τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, από τα βιβλιοπωλεία δηλαδή, να μας δώσουν 

προσφορές για διάφορα είδη, κυρίως στο χαρτί Α4 που έχει μεγάλη κατανάλωση, στα 

μελάνια, στο τόνερ, και σε διάφορα άλλα που κινούνται. Μέσα στη σύμβαση με τον 

προμηθευτή υπάρχει ο όρος να προμηθεύει ο ίδιος τα σχολεία με τα πράγματα που είναι 

βαριά, όπως το χαρτί ή το τόνερ. Για τα υπόλοιπα μπορούν να πάνε και οι ίδιοι οι 
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εκπαιδευτικοί στο βιβλιοπωλείο. Για τα καθαριστικά κάνουμε κάτι παρόμοιο. Δίνουμε 

βασικές παραγγελίες στην αρχή της χρονιάς, τα πηγαίνει ο προμηθευτής γιατί είναι 

πολλά στην αρχή και στη συνέχεια αν κάποια σχολική μονάδα χρειάζεται 

συμπληρωματικά, μπορούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να περάσουν να τα πάρουν, μετά 

από εντολή δική μας. Επί της ουσίας, ό,τι θέλει να προμηθευτεί μία σχολική μονάδα, 

πρώτα κάνει το αίτημα σε εμάς και στη συνέχεια προχωρά η διαδικασία. Υπάρχουν και 

περιπτώσεις που δεν εγκρίνονται από εμάς όλα τα αιτήματα, γιατί κρίνουμε ότι μπορεί 

να είναι παράλογες οι απαιτήσεις για παράδειγμα. Στους διαγωνισμούς μας συνήθως 

κοιτάμε να επιλέγουμε προμηθευτές από την τοπική κοινωνία, για πράγματα τα οποία 

μπορούμε να τα βρούμε εδώ. Υπάρχουν όμως και μερικά είδη τα οποία τα 

προμηθευόμαστε και από αλλού. Για παράδειγμα plexiglass που χρειαζόμαστε όταν 

σπάσει κάποια μπασκέτα, βρίσκουμε από Θεσσαλονίκη». 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε273. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την αποπληρωμή των 

λειτουργικών εξόδων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ο διευθυντής/ντρια 246 29,0 

Η Σχολική Επιτροπή 601 71,0 

Total 847 100,0 

Missing System 5  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε273, από τις 847 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

29% των διευθυντών σχολικών μονάδων δηλώνει ότι όλα τα λειτουργικά έξοδα 

αποπληρώνονται από τους ίδιους, ενώ το 71% απαντάει ότι το σύνολο των λειτουργικών 

εξόδων αναλαμβάνει να τα αποπληρώσει η Σχολική Επιτροπή. 

Πίνακας Ε274. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Αποπληρωμή λειτουργικών εξόδων 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Αποπληρωμή λειτουργικών εξόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  9.229 

df 5 

Sig.  .100 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  18.433 

df 12 

Sig.  .103 

 

Φύλο 

Chi – square  3.709 

df 1 
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Sig.  .154 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.335 

df 4 

Sig.  .135 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  2.286 

df 2 

Sig.  .319 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  4.153 

df 7 

Sig.  .762 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  8.095 

df 7 

Sig.  .324 

 

Πίνακας Ε275. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Αποπληρωμή λειτουργικών εξόδων 

(Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Αποπληρωμή λειτουργικών εξόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  9.218 

df 5 

Sig.  .101 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  17.376 

df 12 

Sig.  .136 

 

Φύλο 

Chi – square  3.704 

df 1 

Sig.  .154 

 

Ηλικία 

Chi – square  9.997 

df 4 

Sig.  .140 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  2.284 

df 2 

Sig.  .319 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  4.148 

df 7 

Sig.  .763 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  6.851 

df 7 

Sig.  .445 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε274 και Ε275, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 
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υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και της αποπληρωμής των 

λειτουργικών εξόδων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης μεταξύ της 

ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05.  

58ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την επάρκεια της σχολικής σας 

μονάδας σε αναλώσιμα υλικά; 

Αναφορικά με το 58ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους διευθυντές 

σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε276. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με την επάρκεια της σχολικής τους μονάδας σε αναλώσιμα υλικά 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 28 3,3 

Ελάχιστα 69 8,2 

Μέτρια 255 30,4 

Πολύ 331 39,5 

Απόλυτα 156 18,6 

Total 839 100,0 

Missing System 13  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε276, από τις 839 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 3,3% των 

διευθυντών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την επάρκεια της σχολικής τους μονάδας 

σε αναλώσιμα υλικά, το 8,2% είναι ελάχιστα, το 30,4% μέτρια, το 39,5% πολύ και τέλος, το 

18,6% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο.  

Πίνακας Ε277. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

επάρκεια της σχολικής τους μονάδας σε αναλώσιμα υλικά (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την επάρκεια της 

σχολικής τους μονάδας σε 

αναλώσιμα υλικά 

 

Περιοχή 

Chi – square  19.699 

df 20 

Sig.  .479 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  87.437 

df 48 

Sig.  .058 

 

Φύλο 

Chi – square  14.521 

df 4 

Sig.  .056 
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Ηλικία 

Chi – square  31.349 

df 16 

Sig.  .062 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  10.059 

df 8 

Sig.  .261 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  33.785 

df 28 

Sig.  .208 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  24.108 

df 28 

Sig.  .676 

 

Πίνακας Ε278. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

επάρκεια της σχολικής τους μονάδας σε αναλώσιμα υλικά (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την επάρκεια της 

σχολικής τους μονάδας σε 

αναλώσιμα υλικά 

 

Περιοχή 

Chi – square  3.302 

df 5 

Sig.  .654 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  56.146 

df 12 

Sig.  .059 

 

Φύλο 

Chi – square  12.786 

df 1 

Sig.  .069 

 

Ηλικία 

Chi – square  16.099 

df 4 

Sig.  .103 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  2.218 

df 2 

Sig.  .330 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  14.166 

df 7 

Sig.  .048 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  3.106 

df 7 

Sig.  .875 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε277 και Ε278, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 
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σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού ικανοποίησης των 

διευθυντών σχετικά με την επάρκεια της σχολικής τους μονάδας σε αναλώσιμα υλικά, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

59ο Ερώτημα – Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την επάρκεια της σχολικής σας 

μονάδας σε υλικά αναγκαία για την διδασκαλία των μαθημάτων; 

Αναφορικά με το 59ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους διευθυντές 

σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:  

Πίνακας Ε279. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό ικανοποίησής 

τους σχετικά με την επάρκεια της σχολικής τους μονάδας σε υλικά αναγκαία για την 

διδασκαλία των μαθημάτων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Καθόλου 39 4,6 

Ελάχιστα 116 13,8 

Μέτρια 295 35,0 

Πολύ 285 33,8 

Απόλυτα 108 12,8 

Total 843 100,0 

Missing System 9  

Total 852  

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε279, από τις 839 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 4,6% των 

διευθυντών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την επάρκεια της σχολικής του μονάδας σε 

υλικά αναγκαία για την διδασκαλία των μαθημάτων, το 13,8% είναι ελάχιστα, το 35% μέτρια, 

το 33,8% πολύ και τέλος, το 12,8% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο.  

Πίνακας Ε280. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

επάρκεια της σχολικής τους μονάδας σε υλικά αναγκαία για την διδασκαλία των μαθημάτων 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την επάρκεια της 

σχολικής τους μονάδας σε υλικά 

αναγκαία για την διδασκαλία των 

μαθημάτων 

 

Περιοχή 

Chi – square  33.239 

df 20 

Sig.  .052 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  77.954 

df 48 

Sig.  .104 
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Φύλο 

Chi – square  11.125 

df 4 

Sig.  .125 

 

Ηλικία 

Chi – square  26.562 

df 16 

Sig.  .147 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  12.983 

df 8 

Sig.  .112 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  22.812 

df 28 

Sig.  .742 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  21.128 

df 28 

Sig.  .820 

 

Πίνακας Ε281. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την 

επάρκεια της σχολικής τους μονάδας σε υλικά αναγκαία για την διδασκαλία των μαθημάτων 

(Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών 

σχετικά με την επάρκεια της 

σχολικής τους μονάδας σε υλικά 

αναγκαία για την διδασκαλία των 

μαθημάτων 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.305 

df 5 

Sig.  .278 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  39.377 

df 12 

Sig.  .100 

 

Φύλο 

Chi – square  8.789 

df 1 

Sig.  .103 

 

Ηλικία 

Chi – square  14.008 

df 4 

Sig.  .107 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .826 

df 2 

Sig.  .662 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  9.167 

df 7 

Sig.  .241 

 

Συνολικός χρόνος  

Chi – square  6.252 

df 7 
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διευθυντικής εμπειρίας Sig.  .511 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε280 και Ε281, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού ικανοποίησης των 

διευθυντών σχετικά με την επάρκεια της σχολικής τους μονάδας σε υλικά αναγκαία για την 

διδασκαλία των μαθημάτων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

10.3.3 Κατανομή εσόδων 

Σε συνέχεια του δεύτερου κεντρικού άξονα, ο τρίτος υποάξονας σχετίζεται με τον τρόπο 

που πραγματοποιείται η κατανομή των εσόδων των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών προς τις 

σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε1, ο άξονας αυτός διαιρείται σε 3 

επιμέρους κατηγορίες, όπου εξετάζονται το 2ο και το 3ο στάδιο κατανομής των Κ.Α.Π, όπως 

επίσης και απόψεις/αντιλήψεις περί της δημιουργίας ενός ενιαίου αλγόριθμου κατανομής των 

κονδυλίων.  

10.3.3.1 2ο στάδιο κατανομής Κ.Α.Π: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας προς Ενιαίες 

Σχολικές Επιτροπές 

60ο Ερώτημα – Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο επιμερίζετε 

αυτά τα κονδύλια στις δύο Σχολικές Επιτροπές;  

Αναφορικά με το 60ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Δ.Ε.Π, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε282. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς την κατανομή των 

Κ.Α.Π στις 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

 Frequency Valid 

Percent 

Valid 50% Α'βάθμια - 50% Β'βάθμια 14 17,9 

60% A'βάθμια - 40% Β'βάθμια 25 32,1 

Δεν υπάρχει σταθερό ποσοστό 3 3,8 

65% Α'βάθμια - 35% Β'βάθμια 2 2,6 

55% Α'βάθμια - 45%Β'βάθμια 20 25,6 
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52% A'βάθμια - 48% Β'βάθμια 2 2,6 

51% A'βάθμια - 49% Β'βάθμια 1 1,3 

62% Α'βάθμια - 38% Β'βάθμια 1 1,3 

48% A'βάθμια - 52% Β'βάθμια 4 5,1 

70% Α'βάθμια - 30% Β'βάθμια 3 3,8 

45% Α'βάθμια - 55% Β'βάθμια 2 2,6 

53% A'βάθμια - 47% Β'βάθμια 1 1,3 

Total 78 100,0 

 

Στον Πίνακα Ε282 καταγράφονται αναλυτκά τα ποσοστά κατανομής των ΚΑΠ ανάμεσα 

στις 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, όπως αυτές έχουν αποφασιστεί από τη Δημοτική 

Επιτροπή Παιδείας των δήμων. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων 

Δ.Ε.Π αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Υ4: «Και εδώ λαμβάνονται υπόψιν ο αριθμός των μαθητών και τα πάγια έξοδα των 

σχολικών μονάδων, γιατί η Πρωτοβάθμια έχει μεγαλύτερες ανελαστικές δαπάνες. Έχει 

πιο πολλά ρολόγια, πιο πολλά κτίρια κτλ. Ωστόσο, το ποσοστό που θα πάρει κάθε 

Σχολική Επιτροπή, δεν είναι σταθερό. Κάθε φορά που λαμβάνουμε το κονδύλι, 

συνεδριάζει το συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και αποφασίζουμε την 

κατανομή, ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν». 

 Υ2: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η κατανομή είναι 65% - 35% υπέρ της 

Πρωτοβάθμιας, λόγω του γεγονότος ότι η Πρωτοβάθμια έχει πολύ περισσότερα κτίρια. 

Βέβαια η Δευτεροβάθμια έχει περισσότερους μαθητές. Όμως, επί της ουσίας η Σχολική 

Επιτροπή έχει να κάνει κυρίως με τα κτίρια, έχουμε την φροντίδα των κτιρίων, οπότε  η 

Πρωτοβάθμια που έχει πολύ περισσότερα κτίρια από ότι έχει η Δευτεροβάθμια παίρνει 

και το μεγαλύτερο κομμάτι της κατανομής». 

 Υ3: «Θεωρητικά, θα έπρεπε πάλι να μπούνε σε ένα μαθηματικό τύπο. Έχω δει σε 

πολλές Σχολικές Επιτροπές η Πρωτοβάθμια να παίρνει περισσότερα ή η Δευτεροβάθμια 

να παίρνει περισσότερα ή να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Εμείς τα μοιράζουμε 

ακριβώς στη μέση. Υπάρχει η λογική ότι η Δευτεροβάθμια έχει περισσότερες ανάγκες, 

από την άλλη όμως η Πρωτοβάθμια έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο, αριθμό κτιρίων. Εγώ 

θεωρώ ότι τα παιδιά της Δευτεροβάθμιας είναι έξι χρόνια και τα παιδιά της 
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Πρωτοβάθμιας είναι εφτά χρόνια, είναι τα ίδια παιδιά, οπότε μοιράζουμε τα χρήματα 

ακριβώς στη μέση». 

 Υ14: «Δεν είναι σταθερό το ποσοστό. Κάθε φορά αλλάζει. Αν συμβεί κάτι έκτακτο και 

κοστοβόρο σε μια σχολική μονάδα, βάζουμε μεγαλύτερο ποσοστό στην αντίστοιχη 

Σχολική Επιτροπή για να μπορεί να ισορροπεί το πράγμα». 

 Υ42: «Το τελευταίο καιρό το έχουμε γυρίσει στο 50% - 50%. Παλιότερα έπαιρνε λίγο 

μεγαλύτερο ποσοστό η Πρωτοβάθμια, ήτανε γύρω στο 55% - 45%, όμως είχαμε 

αντιδράσεις από τη Δευτεροβάθμια. Η Πρωτοβάθμια ισχυρίζεται ότι έχει περισσότερα 

κτίρια, επομένως περισσότερες ανάγκες. Η Δευτεροβάθμια όμως ισχυρίζεται ότι οι 

κτιριακές τους εγκαταστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές της Πρωτοβάθμιας, 

οπότε προκύπτει ένα ποιοτικό πρόβλημα. Ένα κτίριο της Δευτεροβάθμιας για 

παράδειγμα, χρειάζεται περισσότερα χρήματα για πετρέλαιο από ένα αντίστοιχο της 

Πρωτοβάθμιας, περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση του λέβητα, γιατί είναι πολύ 

μεγαλύτερος κτλ. Οπότε το έχουμε ισορροπήσει στο 50% - 50% για να μην έχουμε 

εντάσεις μεταξύ των Σχολικών Επιτροπών». 

Πίνακας Ε283. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων ΔΕΠ * Ποσοστά κατανομής των ΚΑΠ 

ανάμεσα στις 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (Pearson Chi-Square Tests) 

 Ποσοστά κατανομής των ΚΑΠ 

ανάμεσα στις 2 Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές 

 

Περιοχή 

Chi – square  41.406 

df 55 

Sig.  .913 

 

Φύλο 

Chi – square  18.631 

df 11 

Sig.  .068 

 

Ηλικία 

Chi – square  40.533 

df 33 

Sig.  .172 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  99.237 

df 165 

Sig.  1.000 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  27.031 

df 33 

Sig.  .758 
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Πίνακας Ε284. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων ΔΕΠ * Ποσοστά κατανομής των ΚΑΠ 

ανάμεσα στις 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Ποσοστά κατανομής των ΚΑΠ 

ανάμεσα στις 2 Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.335 

df 5 

Sig.  .275 

 

Φύλο 

Chi – square  .545 

df 1 

Sig.  .460 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.444 

df 3 

Sig.  .217 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  19.345 

df 15 

Sig.  .199 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.502 

df 3 

Sig.  .212 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε283 και Ε284, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο) και των ποσοστών κατανομής των ΚΑΠ ανάμεσα στις 2 

Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

10.3.3.2 3ο στάδιο κατανομής Κ.Α.Π: Ενιαία Σχολική Επιτροπή προς σχολικές μονάδες 

61ο Ερώτημα – Ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων που εφαρμόζετε ακολουθεί τη 

νομοθεσία που αφορά την κατανομή των πιστώσεων των σχολικών μονάδων; 

Αναφορικά με το 61ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε285. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τη νομιμότητα του 

τρόπου κατανομής των ΚΑΠ προς τις σχολικές μονάδες  

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 126 82,9 

ΟΧΙ 26 17,1 
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Total 152 100,0 

Missing System 4  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε285, από τις 152 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

82,9% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων που εφαρμόζει 

ακολουθεί τη νομοθεσία που αφορά την κατανομή των πιστώσεων των σχολικών μονάδων, 

ενώ το 17,1% απάντησε αρνητικά.  

Πίνακας Ε286. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Νομιμότητα του τρόπου κατανομής 

των ΚΑΠ προς τις σχολικές μονάδες (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Νομιμότητα του τρόπου κατανομής 

των ΚΑΠ προς τις σχολικές μονάδες 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.007 

df 5 

Sig.  .156 

 

Φύλο 

Chi – square  2.074 

df 1 

Sig.  .150 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.952 

df 4 

Sig.  .566 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  32.453 

df 29 

Sig.  .300 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  2.899 

df 3 

Sig.  .407 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

Πίνακας Ε287. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Νομιμότητα του τρόπου κατανομής 

των ΚΑΠ προς τις σχολικές μονάδες (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Νομιμότητα του τρόπου κατανομής 

των ΚΑΠ προς τις σχολικές μονάδες 

 

Περιοχή 

Chi – square  5.049 

df 5 

Sig.  .410 

 

Φύλο 

Chi – square  2.060 

df 1 

Sig.  .151 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.455 

df 4 
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Sig.  .653 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  29.715 

df 29 

Sig.  .428 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  2.081 

df 3 

Sig.  .556 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε286 και Ε287, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της 

νομιμότητας του τρόπου κατανομής των ΚΑΠ προς τις σχολικές μονάδες, φαίνεται ότι δεν 

υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πίνακας Ε288. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τη νομιμότητα του τρόπου 

κατανομής των ΚΑΠ προς τις σχολικές μονάδες 

 Frequency Valid Percent 

Valid NAI 557 67,8 

OXI 265 32,2 

Total 822 100,0 

Missing System 30  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε288, από τις 822 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

67,8% των διευθυντών σχολικών μονάδων δηλώνει ότι ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων 

που εφαρμόζεται, ακολουθεί τη νομοθεσία που αφορά την κατανομή των πιστώσεων των 

σχολικών μονάδων, ενώ το 32,2% απάντησε αρνητικά.  

Πίνακας Ε289. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Νομιμότητα του τρόπου κατανομής των 

ΚΑΠ προς τις σχολικές μονάδες (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Νομιμότητα του τρόπου κατανομής 

των ΚΑΠ προς τις σχολικές 

μονάδες 

 

Περιοχή 

Chi – square  1.777 

df 5 

Sig.  .879 
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Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  13.174 

df 12 

Sig.  .357 

 

Φύλο 

Chi – square  1.068 

df 1 

Sig.  .301 

 

Ηλικία 

Chi – square  6.051 

df 4 

Sig.  .195 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .083 

df 2 

Sig.  .959 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  6.782 

df 7 

Sig.  .452 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  14.559 

df 7 

Sig.  .142 

 

Πίνακας Ε290. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Νομιμότητα του τρόπου κατανομής των 

ΚΑΠ προς τις σχολικές μονάδες (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Νομιμότητα του τρόπου κατανομής 

των ΚΑΠ προς τις σχολικές μονάδες 

 

Περιοχή 

Chi – square  1.775 

df 5 

Sig.  .879 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  11.026 

df 12 

Sig.  .527 

 

Φύλο 

Chi – square  1.067 

df 1 

Sig.  .302 

 

Ηλικία 

Chi – square  5.404 

df 4 

Sig.  .248 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .083 

df 2 

Sig.  .959 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  6.774 

df 7 

Sig.  .453 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  14.548 

df 7 

Sig.  .142 
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Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε289 και Ε290, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και της νομιμότητας του τρόπου 

κατανομής των ΚΑΠ προς τις σχολικές μονάδες, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος 

συσχέτισης μεταξύ της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05.  

62ο Ερώτημα – Το ποσό που προκύπτει από τα έσοδα, το κατανέμετε ολόκληρο στις 

σχολικές μονάδες; 

Αναφορικά με το 62ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε291. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον τρόπο διαχείρισης 

των εσόδων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 34 22,0 

Όχι 122 78,0 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε291, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

78% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι το σύνολο των εσόδων που προκύπτουν στην Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή δεν κατανέμετε ολόκληρο ή/και καθόλου στις σχολικές μονάδες της 

περιοχής του, ενώ το 22% απάντησε θετικά. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών 

προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ1: «Ναι, αν και κρατάμε ένα μικρό ποσό για αποθεματικό. Θέλουμε πάντα το ταμείο 

μας να έχει μέσα ένα ποσό της τάξεως των 15 με 20 χιλιάδων ευρώ, για έκτακτα 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Μπορεί να χαλάσει ένας λέβητας για 

παράδειγμα ή να προκύψει κάτι άλλο. Τότε, το σχολείο κάνει ένα αίτημα για έκτακτη 

επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή και εμείς τους καλύπτουμε». 

 Χ5: «Δε δίνουμε τίποτα στις σχολικές μονάδες. Ούτε ένα ευρώ». 

 Χ15: «Ναι, κρατάμε ένα ποσό το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς πόσο τις 

εκατό είναι. Πρέπει να είναι περίπου ένα 10%. Αυτά τα λεφτά λοιπόν, τα 
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χρησιμοποιούμε για να πληρώσουμε πάγια έξοδα της Σ.Ε, του γραφείου δηλαδή, όπως 

για παράδειγμα το S-managment, το οποίο είναι ένα λογισμικό που μας υποστηρίζει, 

μπλοκάκια, μελάνια κτλ. Επίσης, από αυτά τα λεφτά πληρώνουμε τον λογιστή που 

έχουμε για εξωτερικό συνεργάτη, τη συντήρηση όλων των καυστήρων σε όλα τα 

σχολεία, την οποία κανονίζουμε κεντρικά, τα γάλατα των καθαριστριών και τους 

σχολικούς τροχονόμους. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο τώρα». 

 Χ48: «Όχι. Το 50% δίνουμε στα σχολεία. Το άλλο 50% το κρατάμε στην Σχολική 

Επιτροπή». 

 Χ65: «Όχι. Στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή επειδή είναι πολλές οι σχολικές 

μονάδες δεν κάνουμε κατανομές. Τα πάντα πληρώνονται από τη Σχολική Επιτροπή. Οι 

διευθυντές όμως έχουν ό,τι θέλουν, απλά οι πληρωμές των δαπανών τους γίνονται 

κεντρικά από εμάς. Αν κάναμε κατανομές και τους δίναμε τα λεφτά που τους αναλογούν 

βάσει ενός αλγόριθμου, τα σχολεία Θα είχανε σοβαρό πρόβλημα με τους πιστωτές τους. 

Ένας πιστωτής σε κάτι το οποίο το σχολείο θέλει να φτιάξει, αλλιώς εμπιστεύεται τον 

πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και αλλιώς τον διευθυντή. Και πραγματικά, η 

διασπορά χρημάτων σε πολλούς για να απαιτήσουν πράγματα, όπως προμήθειες κτλ, 

δυσχεραίνει το κομμάτι και της λειτουργίας (πολλά τιμολόγια, πολλές πληρωμές). 

Ουσιαστικά οι διευθυντές, έχουν τα λεφτά τους, κάνουν ό,τι θέλουν, και σε μερικές 

περιπτώσεις κάνουν κάθ υπέρβαση ό,τι θέλουν, απλά τα πληρώνουμε όλα εμείς. Δηλαδή 

εμείς ουσιαστικά τι κάνουμε; Είναι σαν να τους κάνουμε κατανομές για να πληρώσουν 

τις δαπάνες τους. Αυτοί ήδη έχουν κάνει τις δαπάνες τους και ερχόμαστε εμείς και τις 

πληρώνουμε. Δεν τους έχει αρνηθεί κανένας τίποτα, πέρα από ορισμένα παράλογα 

πράγματα που πολλές φορές ξεπερνούν κάποια όρια. Και ουσιαστικά τι πετύχαμε; 

Απαλλάξαμε τους διευθυντές από τη διαδικασία να πηγαίνουν στην τράπεζα και να 

πληρώνουν. Εμείς από εδώ πληρώνουμε τα πετρέλαια θέρμανσης, τις ΔΕΚΟ, και τη 

μεγαλύτερη γκάμα των προμηθευτών που προμηθεύουν τα σχολεία. Είτε μιλάμε για 

βιβλιοπωλεία είτε μιλάμε για καθαριστικά, τα πάντα. Πιο αναλυτικά, για τα 

καθαριστικά, βάσει του νόμου γίνεται διαγωνισμός από το δήμο. Όπως και για τα ΜΑΠ. 

Για τη γραφική ύλη έχουν την επιλογή να προμηθεύονται τα υλικά τους από τα 

βιβλιοπωλεία της περιοχής τους.Προσπαθήσαμε να κάνουμε και εκεί κάποιο 

διαγωνισμό, αλλά δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Είναι τόσο πολυποίκιλο και 

ποικιλόμορφο το υλικό που θέλει ο καθένας για την δουλειά του, και αναζητούν 

συγκεκριμένα πράγματα, για τα οποία δεν μπορούμε να επέμβουμε τόσο έντονα. Η 

προμήθεια για την γραφική ύλη πρέπει να μείνει στην κρίση των εκπαιδευτικών. Δεν 
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μπορεί να επέμβει καμία Σχολική Επιτροπή πάνω σε αυτό το θέμα. Όμως και τα 

βιβλιοπωλεία τα πληρώνουμε εμείς. Δεν δίνουμε λεφτά στα χέρια των διευθυντών. Αλλά 

δεν θεωρώ ότι αλλάζει κάτι επειδή δεν τους δίνουμε λεφτά και τα πληρώνουμε εμείς. 

Και επίσης θεωρώ ότι αν τους δίναμε λεφτά, όλα τα λεφτά, στη φιλοσοφία "αυτά 

δικαιούσαι, αυτά παίρνεις", οι διευθυντές δεν θα έκαναν ούτε τα μισά από αυτά που 

τους δίνουμε εμείς τη δυνατότητα να κάνουν. Εμείς τι κάνουμε; Συνεργαζόμαστε με 

προμηθευτές και τους λέμε θα έχεις την πίστωση αυτή, θα περιμένεις, θα πάρεις μετά 

από την επόμενη κατανομή, και έτσι προχωράει η καθημερινότητα. Επίσης με τον τρόπο 

που λειτουργούμε τώρα, μπορούμε πιο εύκολα να παίρνουμε και τις έκτακτες 

χρηματοδοτήσεις από τον δήμο. Είναι διαφορετικό ο δήμος να χρηματοδοτεί το κάθε 

σχολείο ξεχωριστά, με έξτρα χρηματοδότηση 300 ευρώ για παράδειγμα, και είναι 

διαφορετικό να δημιουργείται συνολικά ένα μεγάλο έξτρα ποσό από όλα τα σχολεία μαζί 

και να ζητάμε από το δήμο να μας το καλύψει. Επομένως, πραγματικά ο κάθε 

διευθυντής έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται ό,τι θέλει, και περισσότερο από τα 

λεφτά που μας έρχονται από τους ΚΑΠ, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να μας καλύπτει και 

ο δήμος. Εάν μοιράζαμε όλα τα λεφτά απευθείας στις σχολικές μονάδες, θα ήταν 

δύσκολο να έχουμε αυτή τη δυνατότητα». 

Πίνακας Ε292. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Τρόπος δαχείρισης των εσόδων 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Τρόπος δαχείρισης των εσόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  30.178 

df 10 

Sig.  .061 

 

Φύλο 

Chi – square  5.857 

df 2 

Sig.  .053 

 

Ηλικία 

Chi – square  17.663 

df 8 

Sig.  .074 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  43.850 

df 60 

Sig.  .942 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  10.222 

df 6 

Sig.  .116 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  2.546 

df 2 

Sig.  .280 
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Πίνακας Ε293. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Τρόπος δαχείρισης των εσόδων 

(Kruskal Wallis Tests)  

δδ Τρόπος δαχείρισης των εσόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  19.447 

df 5 

Sig.  .062 

 

Φύλο 

Chi – square  .663 

df 1 

Sig.  .415 

 

Ηλικία 

Chi – square  11.526 

df 4 

Sig.  .071 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  28.060 

df 30 

Sig.  .567 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.249 

df 3 

Sig.  .236 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  2.323 

df 1 

Sig.  .127 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε292 και Ε293, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του τρόπου 

δαχείρισης των εσόδων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Ερώτημα: Τι μέρος του ποσού των κρατικών κονδυλίων λαμβάνεται από τη Σχολική 

Επιτροπή; 

Πίνακας Ε294. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον τρόπο διαχείρισης των 

εσόδων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Όλο το ποσό που αντιστοιχεί στη 

σχολική σας μονάδα. 

346 41,2 

Μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στη 

σχολική σας μονάδα. 

202 24,0 

Ένα μικρό ποσό για την κάλυψη των 

άμεσων λειτουργικών σας αναγκών. 

142 16,9 



339 
 

Δε λαμβάνω κανένα ποσό από τη 

Σχολική Επιτροπή. 

150 17,9 

Total 840 100,0 

Missing System 12  

Total 852  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε294, από τις 840 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

41,2% των διευθυντών σχολικών μονάδων δηλώνει ότι λαμβάνει όλο το ποσό που αντιστοιχεί 

στη σχολική του μονάδα, το 24% απαντάει ότι λαμβάνει μέρος του ποσού που αντιστοιχεί 

στη σχολική του μονάδα, το 16,9% δηλώνει ότι λαμβάνει μόνο ένα μικρό ποσό για την 

κάλυψη των άμεσων λειτουργικών του αναγκών και τέλος, το 17,9% απαντάει ότι δε 

λαμβάνει κανένα ποσό από τη Σχολική Επιτροπή.  

Πίνακας Ε295. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Τρόπος δαχείρισης των εσόδων 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Τρόπος δαχείρισης των εσόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  64.220 

df 15 

Sig.  .071 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  69.723 

df 36 

Sig.  .087 

 

Φύλο 

Chi – square  5.370 

df 3 

Sig.  .147 

 

Ηλικία 

Chi – square  39.474 

df 12 

Sig.  .104 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  11.047 

df 6 

Sig.  .097 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  41.277 

df 21 

Sig.  .105 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  46.748 

df 21 

Sig.  .380 
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Πίνακας Ε296. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Τρόπος δαχείρισης των εσόδων 

(Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Τρόπος δαχείρισης των εσόδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  28.993 

df 5 

Sig.  .073 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  32.521 

df 12 

Sig.  .084 

 

Φύλο 

Chi – square  .630 

df 1 

Sig.  .427 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.161 

df 4 

Sig.  .068 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.948 

df 2 

Sig.  .378 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  11.968 

df 7 

Sig.  .102 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  6.578 

df 7 

Sig.  .474 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε295 και Ε296, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του τρόπου δαχείρισης των 

εσόδων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης μεταξύ της ανεξάρτητης και 

των εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05.  

 

Περίπτωση 1η: Κατανομή ολόκληρων των εσόδων της Σ.Ε προς τις σχολικές μονάδες 

63ο Ερώτημα – Χρησιμοποιείτε κάποιον μαθηματικό τύπο για την κατανομή των 

πιστώσεων;  

Αναφορικά με το 63ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 
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Πίνακας Ε297. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την χρήση μαθηματικού 

τύπου (αλγόρθμου) για την κατανομή των πιστώσεων (Περίπτωση 1η) 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 34 100,0 

Missing System 124  

Total 156  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε297, από τις 34 απαντήσεις που καταγράφησαν (το 

22% του συνόλου), όλοι οι πρόεδροι Σ.Ε (100%) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν κάποιον 

μαθηματικό τύπο (αλγόριθμο) για να πραγματοποιούν τις κατανομές των πιστώσεων προς τις 

σχολικές μονάδες. 

Περίπτωση 2η: Κατανομή μέρος των εσόδων της Σ.Ε προς τις σχολικές μονάδες 

64ο Ερώτημα – Αν αφαιρεθούν όλα τα έξοδα που αναφέρατε παραπάνω, το υπόλοιπο 

ποσό πώς το διαχειρίζεστε; 

Αναφορικά με το 64ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε298. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον τρόπο κατανομής 

των πιστώσεων (Περίπτωση 2η) 

 Frequency Valid Percent 

Valid Κατανομή μικροποσού προς τις σχολικές 

μονάδες 

34 37,0 

Χρήση μαθηματικού τύπου (αλγόριθμος) 55 59,8 

 Εμπειρική κατανομή 3 3,2 

Total 92 100,0 

Missing System 64  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε298, από τις 92 απαντήσεις που καταγράφησαν (το 

60% του συνόλου), το 59,8% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι χρησιμοποιεί κάποιον 

μαθηματικό τύπο (αλγόριθμο) για να πραγματοποιεί τις κατανομές των πιστώσεων προς τις 

σχολικές μονάδες, το 37% απαντάει ότι κατανέμει κάποιο μικροποσό στις σχολικές μονάδες 

και το 3,2% πως κατανέμει κάποια χρήματα με εμπειρικό τρόπο. Χαρακτηριστικές είναι οι 

απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα:  

 Χ67: «Αν αφαιρεθούν τα έξοδα που είπαμε παραπάνω, το υπόλοιπο 50% μοιράζεται 

στα σχολεία με έναν μαθηματικό τύπο, μοιράζεται όμως εικονικά. Τι εννοώ. Ενώ τα 

ποσά αυτά κατατίθενται στους λογαριασμούς των σχολείων, οι διευθυντές δεν τα 
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διαχειρίζονται, γιατί δεν ήθελαν. Επομένως, όταν γίνονται οι αγορές μας προσκομίζουν 

τα τιμολόγια, τα πληρώνουμε εμείς, και αφαιρούμε τα ποσά αυτά από τους 

λογαριασμούς τους». 

 Χ17: «Δίνουμε στα σχολεία ένα μικροποσό ανάλογα το μέγεθος της σχολικής μονάδας. 

Στα μεγάλα σχολεία δίνουμε 500 ευρώ για παράδειγμα, για να έχει ο διευθυντής λεφτά 

στα χέρια του για τις άμεσες ανάγκες και για να αγοράζουν τη γραφική τους ύλη από το 

βιβλιοπωλεία και τα καθαριστικά του σχολείου. Για να σου δώσω να καταλάβεις πώς 

έχουν προκύψει τα ποσά αυτά. Κατά τη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής έχουμε 

αποφασίσει να δώσουμε κάποια λεφτά στα σχολεία για όλη τη χρονιά. Στα μεγάλα 

σχολεία, έχει καθοριστεί το ποσό των 2.000 ευρώ για όλη τη χρονιά, στα εξαθέσια 

δηλαδή, για τα μικρότερα όπως είναι τα τριθέσια το ποσό των 1.500 ευρώ, στα διθέσια 

800 ευρώ κτλ. Αυτό το ποσό τους το δίνουμε σταδιακά μέσα στη χρονιά. Βέβαια αν 

κάποιο σχολείο μείνει από λεφτά τότε εμείς θα τους δώσουμε επιπλέον χρήματα. Δεν 

σημαίνει ότι τα ποσά που σας ανέφερα παραπάνω είναι τόσο αυστηρά».   

 Χ28: «Δίνουμε σε όλα τα σχολεία εφάπαξ, ένα μικροποσό. Για παράδειγμα στις μεγάλες 

σχολικές μονάδες στο δημοτικό, από το 12θέσιο και πάνω, δίνουμε 500 ευρώ το χρόνο. 

Στις μικρότερες και στα νηπιαγωγεία δίνουμε από 250 ευρώ, στα γυμνάσια και λύκεια 

από 800-900 ευρώ. Με αυτά τα λεφτά πληρώνουν έξοδα που δεν καλύπτονται από εμάς 

για άμεσες ανάγκες. Όπως για παράδειγμα να αγοράσουν ένα φαρμακείο, να ξοδέψουν 

λεφτά για μία σχολική δραστηριότητα, όπως ένα σεμινάριο, να ναυλώσουν ένα ταξί για 

μία έκτακτη μεταφορά». 

 Χ91: «Δεν χρησιμοποιούμε κάποιον αλγόριθμο. Η κατανομή γίνεται εμπειρικά, αφού 

έρχονται σε συνεννόηση όλοι οι διευθυντές μεταξύ τους. Όταν συζητάνε, 

συνυπολογίζουν την οργανικότητα του σχολείου, αν είναι μονοθέσιο διθέσιο και τα 

λοιπά, και αν κάποια σχολική μονάδα έχει έκτακτη ανάγκη. Τα ποσά που προκύπτουν 

είναι στρογγυλά. Για παράδειγμα ένα μονοθέσιο θα πάρει 500 ευρώ την κατανομή, ένα 

διθέσιο 700 ευρώ, ένα εξαθέσιο 1300 ευρώ». 

 Χ139: «Εμείς κάνουμε έναν εικονικό καταμερισμό. Υπάρχει ένας τύπος αλλά είναι 

εικονικός. Αναλαμβάνουμε εμείς τα όλα τα λειτουργικά έξοδα. Τα πάντα. Και δίνουμε 

κάποια μετρητά στα χέρια τους, 300 στα δημοτικά και 150 στα νηπιαγωγεία για 

έκτακτες ανάγκες». 
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Πίνακας Ε299. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Τρόπος κατανομής των πιστώσεων 

(Περίπτωση 2η) (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Τρόπος κατανομής των πιστώσεων 

(Περίπτωση 2
η
) 

 

Περιοχή 

Chi – square  32.077 

df 10 

Sig.  .054 

 

Φύλο 

Chi – square  1.761 

df 2 

Sig.  .414 

 

Ηλικία 

Chi – square  5.099 

df 8 

Sig.  .747 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  4.989 

df 4 

Sig.  .288 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  16.413 

df 6 

Sig.  .112 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .438 

df 2 

Sig.  .803 

 

Πίνακας Ε300. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Τρόπος κατανομής των πιστώσεων 

(Περίπτωση 2η) (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Τρόπος κατανομής των πιστώσεων 

(Περίπτωση 2
η
) 

 

Περιοχή 

Chi – square  14.863 

df 5 

Sig.  .053 

 

Φύλο 

Chi – square  .403 

df 1 

Sig.  .526 

 

Ηλικία 

Chi – square  .341 

df 4 

Sig.  .987 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  4.252 

df 2 

Sig.  .119 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  9.416 

df 3 

Sig.  .124 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .065 

df 1 

Sig.  .798 
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Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε299 και Ε300, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του τρόπου 

κατανομής των πιστώσεων (Περίπτωση 2η), φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

Περίπτωση 3η: Παραμονή όλων των εσόδων στη Σ.Ε, χωρίς να κατανέμονται λεφτά 

προς τις σχολικές μονάδες 

65ο Ερώτημα – Εάν κρατάτε όλο το ποσό, με ποιον τρόπο χρηματοδοτείτε τις σχολικές 

μονάδες; 

Αναφορικά με το 65ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε301. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την παραμονή όλων 

των εσόδων στη Σ.Ε (Περίπτωση 3η) 

 Frequency Valid Percent 

Valid Οι σχολικές μονάδες δε 

χρηματοδοτούνται με ρευστό 

28 100,0 

Missing System 128  

Total 156  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε301, από τις 28 απαντήσεις που καταγράφησαν (το 

18% του συνόλου), όλοι οι πρόεδροι Σ.Ε (100%) δηλώνουν ότι οι σχολικές μονάδες τις 

περιοχής τους δεν χρηματοδοτούνται με ρευστό. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις 

μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ6: «Δεν τις χρηματοδοτούμε. Τα πάντα τα πληρώνουμε Εμείς από τη Σχολική 

Επιτροπή. Δεν φτάνουν τα λεφτά για να δώσουμε και στα σχολεία. Για να φανταστείτε, 

από τις 120.000 ευρώ που παίρνει η κάθε Σχολική Επιτροπή το χρόνο, οι 80.000 ευρώ 

πηγαίνουν στα πετρέλαια. Το υπόλοιπο ποσό είναι πάρα πολύ μικρό, από ότι 

καταλαβαίνετε για να πληρώσουμε όλα τα υπόλοιπα. Πληρώνουμε από εδώ όλες τις 

ΔΕΚΟ, τα πετρέλαια, την γραφική ύλη και τις μικροεπισκευές. Και μεγάλες επισκευές 

καμιά φορά. Αλλά κυρίως τις μικροεπισκευές». 
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 Χ19: «Όλες οι ανάγκες των σχολείων καλύπτονται από εμάς. Έχουμε μπει στους 

διαγωνισμούς που κάνει ο δήμος  για πετρέλαιο, γραφική ύλη και καθαριστικά και 

πληρώνουμε τα πάντα. Δεν δίνουμε στα σχολεία ούτε ένα ευρώ. Κάθε σχολείο κάνει σε 

εμένα ένα δελτίο παραγγελίας, με το τι θέλει, εγώ το εγκρίνω και στη συνέχεια τους 

επιτρέπω να κάνουν την παραγγελία στον προμηθευτή. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να 

πάνε την παραγγελία στα σχολεία, εντός δύο ημερών, όσο μακριά κι αν βρίσκονται 

αυτά». 

 Χ21: «Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ στα σχολεία. Δεν γίνεται κατανομή χρημάτων, σε 

χρηματικά ποσά, κατανομή γίνεται για την κάλυψη των αναγκών και των δαπανών.  Το 

σύστημα λειτουργεί ως εξής: Έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε 30 με 40 

υπογεγραμμένες μονοετείς συμβάσεις έπειτα από διαγωνισμούς, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 

31 Δεκεμβρίου. Αυτές οι συμβάσεις είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Για παράδειγμα, 

έχουμε σύμβαση για τα τζάμια με τζαμά, για προμήθεια γραφικής ύλης, για προμήθεια 

φαρμακευτικού υλικού, για προμήθεια αθλητικού υλικού, με υδραυλικό, για προμήθεια 

υδραυλικού υλικού, με ηλεκτρολόγο, για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για 

προμήθεια καθαριστικών, με πρατήριο καυσίμων για το πετρέλαιο, για αναγόμωση 

πυροσβεστήρων, για το κόψιμο των χόρτων, για απεντόμωση και μυοκτονίες, για 

προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού. Λεφτά στα χέρια των διευθυντών δεν φτάνουν. Όλα, 

από τον στυλό μέχρι τον υπολογιστή, τα πληρώνει η ίδια η Σχολική Επιτροπή. Εμείς εδώ 

είμαστε σαν ένας μικρός Δήμος να ξέρεις. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι στο γραφείο από 

τις 09:00 μέχρι τις 14:00. Μας υποβάλλουν καθημερινά οι διευθυντές τα αιτήματά τους, 

και εμείς τα διεκπεραιώνουμε». 

 Χ60: «Δεν τους δίνουμε τίποτα. Εμείς καλύπτουμε τα πάντα. Την οικονομική διαχείριση 

την έχουμε κατεξοχήν εμείς. Οι διευθυντές δεν έχουν ούτε ένα ευρώ. Προβλέπεται αυτό 

από τη νομοθεσία να έχουν, αλλά αν εμείς κάνουμε κατανομή των χρημάτων δεν θα 

τους φτάσουν ούτε για τον πρώτο μήνα. Οι περισσότεροι δεν θέλουν κιόλας. Κάνουμε 

διαγωνισμό για τα καθαριστικά, για την γραφική ύλη, για τα πάντα. Έχουμε άμεση 

επικοινωνία με τα βιβλιοπωλεία που συνεργαζόμαστε για να γνωρίζουμε ανά πάσα ώρα 

και στιγμή τι χρειάζονται και τι προμηθεύονται τα σχολεία». 

 Χ75: «Η Σχολική Επιτροπή καλύπτει τα πάντα. Τις ΔΕΚΟ, γραφική ύλη, συντήρηση 

επισκευή καυστήρων, συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων, μονωτικά υλικά, γενικές 

επισκευές μέχρι 5.500 ευρώ, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική ύλη εξετάσεων για τη 

δευτεροβάθμια, φάκελοι αλληλογραφίας, ηλεκτρολογικό υλικό, οικοδομικά υλικά 
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συντήρησης (χρώματα, κτλ), υδραυλικά, υδραυλικές εργασίες, καλοριφέρ-σώματα, 

αθλητικό υλικό, απεντόμωση, απολύμανση, συντήρηση επισκευή φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων, συντήρηση επισκευή κλιματιστικών, προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, κλειδιά, κλειδαριές, έλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων, αποφράξεις, 

εκκενώσεις βόθρων, λογιστικό γραφείο σαν εξωτερικός συνεργάτης, όλα αυτά που 

ανέφερα τα προμηθευόμαστε μέσω μιας μορφής διαγωνισμού που κάνουμε, μαζεύοντας 

προσφορές. Ο δήμος κάνει κανονικούς διαγωνισμούς για καθαριστικά υλικά, πετρέλαιο, 

γάλα. Όσον αφορά τη γραφική ύλη, ζητάμε από τους διευθυντές να μας προϋπολογίσουν 

τι υλικά θα χρειαστούν και εμείς κανονίζουμε με το βιβλιοπωλείο. Εδώ έχουμε έναν 

διαχωρισμό ανάμεσα στη γραφική ύλη και στο εκπαιδευτικό υλικό. Το εκπαιδευτικό 

υλικό είναι πράγματα που μπορεί να χρειαστεί οποιοσδήποτε δάσκαλος στο μάθημά του 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στην περίπτωση αυτή τα σχολεία μας στέλνουν αυτά τα 

έξτρα υλικά που χρειάζονται, εμείς τα ελέγχουμε και δίνουμε εντολή στο βιβλιοπωλείο. 

Ό,τι χρειαστούν τα σχολεία από το βιβλιοπωλείο, τα δηλώνουν πρώτα σε εμάς για να 

κάνουμε έναν έλεγχο, γιατί πολλές φορές υπάρχουν πράγματα, που κοστίζουν αρκετά και 

δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε, οπότε δεν προχωράμε στην παραγγελία. Γενικά, τα 

πάντα πληρώνονται από τη Σχολική Επιτροπή.  Για να είμαστε εντάξει, κάνουμε 

κανονικά τις κατανομές, αλλά αυτές είναι εικονικές. Φαίνεται δηλαδή ότι έχουν 

μοιραστεί κανονικά τα λεφτά, αλλά στους διευθυντές δεν δίνουμε κανένα ποσό για να 

διαχειριστούν. Γιατί θεωρούμε ότι θα κάνουν σπατάλες οι διευθυντές. Εάν μοιράζαμε 

εξαρχής όλο το ποσό στα σχολεία, δεν θα γίνονταν όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί που 

κάνουμε, και δεν θα έβγαιναν τα σχολεία. Επίσης και οι ίδιοι οι διευθυντές δεν θέλουνε 

γιατί μετά θα έπρεπε να κρατάνε και βιβλία εσόδων-εξόδων και δεν θέλουν να μπαίνουν 

σε τέτοιες διαδικασίες». 

 Χ77: «Εμείς πληρώνουμε τα πάντα, όλα τα λειτουργικά. Πρώτα από όλα πληρώνουμε 

την γραφική για την οποία γίνεται διαγωνισμός από το δήμο. Εμείς δεν μπορούμε να 

κάνουμε διαγωνισμό. Όλοι οι διαγωνισμοί που συμμετέχουμε γίνονται από το δήμο. Για 

τη γραφική ύλη λοιπόν, ο δήμος μας ζητάει στοιχεία για να προϋπολογίσει περίπου τι 

ποσό θα χρειαστούμε σε γραφική ύλη. Κάνει τον διαγωνισμό, στον οποίο συμμετέχουν 

βιβλιοπωλεία από εδώ αλλά και από όλη την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ο 

προμηθευτής. Στη συνέχεια, κάθε τρεις μήνες ζητάμε από τα σχολεία να μας πουν τι 

ανάγκες έχουν σε υλικά, στα πάντα, από ψαλιδάκι μέχρι χαρτί Α3. Τα συγκεντρώνουμε 

όλα αυτά τα στοιχεία στο γραφείο μας και ενημερώνουμε τον προμηθευτή. Αυτός οφείλει 
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μέσα σε πέντε μέρες να έχει προμηθεύσει το σχολείο που έχει κάνει την παραγγελία. Το 

λέει και η σύμβαση του μέσα. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούμε και για τα φαρμακευτικά 

υλικά, για τα καθαριστικά υλικά και τα ΜΑΠ. Σε όλους τους διαγωνισμούς και τις 

συμβάσεις που κάνουμε είναι γραμμένο ρητά ότι ο προμηθευτής πηγαίνει τα υλικά στο 

σχολείο και όχι το αντίθετο. Επίσης πληρώνουμε και όλες τις ΔΕΚΟ και το πετρέλαιο. 

Τα σχολεία λοιπόν δεν πληρώνουν τίποτα. Δεν έχουνε ούτε λογαριασμούς, ούτε τους 

δίνουμε λεφτά στο χέρι. Ό,τι χρειαστούν τους το παρέχουμε». 

 Χ103: «Δεν τις χρηματοδοτούμε, δεν επιτρέπεται αυτό. Το λέει και η νομοθεσία. Εμείς 

κρατάμε όλο το κονδύλι που έρχεται από το κράτος και καλύπτουμε τα πάντα. Ό,τι 

θελήσουν να αγοράσουν τα σχολεία, μας κάνουν ένα αίτημα, και πηγαίνουν όπου θέλουν 

για να το προμηθευτούν. Εμάς μας φέρνουν τα τιμολόγια για να πληρώσουμε τις 

επιχειρήσεις». 

66ο Ερώτημα – Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον αλγόριθμο για την κατανομή των εσόδων, 

μπορείτε να μου αναφέρετε τις μεταβλητές αυτού του τύπου; 

Αναφορικά με το 66ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε302. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τις μεταβλητές του 

μαθηματικού τύπου (αλγόριθμου) 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Αριθμός μαθητών 91 29,9 % 97,8 % 

Αριθμός αιθουσών 59 19,4 % 63,4 % 

Παλαιότητα κτιρίου 33 10,9 %  35,5 %  

Τετραγωνικά μέτρα κτιρίου 27 8,9 % 29,0 % 

Αριθμός εργαστηρίων 13 4,3 % 14,0 % 

Γεωγραφική θέση σχολείου 2 0,7 % 2,2 % 

Προσανατολισμός κτιρίου 3 1,0 % 3,2 % 

Ολοήμερο 13 4,3 % 14,0 % 

Κυλικείο 3 1,0 % 3,2 % 

Ειδικές συνθήκες/ συντ. βαρύτητας 18 5,9 % 19,4 % 

Τετραγ. μέτρα προαύλιου χώρου 3 1,0 % 3,2 % 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 8 2,6 % 8,6 % 

Γυμναστήριο 5 1,6 % 5,4 % 

Οργανικότητα σχολικής μονάδας 2 0,7 % 2,2 % 

Βιβλιοθήκη 5 1,6 % 5,4 % 

Συγκρότημα 4 1,3 % 4,3 % 
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Αριθμός διδακτικού προσωπικού 1 0,3 % 1,1 % 

Ελάχιστη κατανομή 4 1,3 % 4,3 % 

Περίοδος εξετάσεων 1 0,3 % 1,1 % 

Τηλεθέρμανση 3 1,0 % 3,2 % 

Ασανσέρ 4 1,3 % 4,3 % 

Δε γνωρίζω 2 0,7 % 2,2 % 

Total 304 100,0 % 327,0 % 

Στον Πίνακα Ε302 περιγράφονται αναλυτικά οι μεταβλητές που χρησιμοποιούν οι Ενιαίες 

Σχολικές Επιτροπές, όταν κατανέμουν τα κονδύλια στις σχολικές μονάδες με τη βοήθεια ενός 

μαθηματικού τύπου (αλγορίθμου).  

67ο Ερώτημα – Από τη στιγμή που οι πόροι πιστώνονται στους λογαριασμούς της 

Σχολικής Επιτροπής, πόσο διάστημα περνάει για να αποδοθούν στους λογαριασμούς των 

σχολικών μονάδων; 

Αναφορικά με το 67ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε303. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς το χρόνο απόδοσης των 

κονδυλίων στις σχολικές μονάδες 

 Frequency Valid Percent 

Valid Άμεσα 55 50,5 

10-15 μέρες 12 11,0 

1 μήνας 35 32,1 

Μεγάλα χρονικά διαστήματα 7 6,4 

Total 109 100,0 

Missing System 47  

Total 156  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε303, από τις 109 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

50,5% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι από τη στιγμή που οι κρατικοί πόροι πιστώνονται 

στους λογαριασμούς, τότε αυτοί αποδίδονται στις Σχολικές Επιτροπές άμεσα, το 11% 

απαντάει ότι οι πόροι αποδίδονται μέσα σε 10-15 μέρες, το 32,1% δηλώνει ότι τα χρήματα 

καταβάλλονται μέσα σε περίπου ένα μήνα και τέλος, το 6,4% απαντάει ότι οι σχολικές 

μονάδες λαμβάνουν χρήματα ανά μεγάλα τακτά χρονικά διαστήματα. Χαρακτηριστικές είναι 

οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ31: «20 μέρες με έναν μήνα περίπου. Αυτό συμβαίνει γιατί τα λεφτά με το που 

έρχονται από το υπουργείο, έρχονται πρώτα στα ταμεία του δήμου. Εκεί γίνεται η 

κατανομή στις δύο Σχολικές Επιτροπές και στη συνέχεια η απόφαση του δημοτικού 
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συμβουλίου πηγαίνει στον επίτροπο. Και εκεί περνάει ένα μικρό διάστημα μέχρι να το 

εγκρίνει ο επίτροπος, και επιστρέφει την απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο. Στη 

συνέχεια τα λεφτά περνάνε στα ταμεία της Σχολικής Επιτροπής και εμείς τα 

επιμερίζουμε στις σχολικές μονάδες. Ουσιαστικά ο λογαριασμός είναι ένας, ο οποίος 

είναι της Σχολικής Επιτροπής και μέσα σε αυτόν υπάρχουν υπολογαριασμοί, οι οποίοι 

ανήκουν στα σχολεία». 

 Χ53: «Άμεσα, την ίδια βδομάδα. Όταν όμως τα λεφτά έρχονται αρχικά στο δήμο από το 

υπουργείο, εκεί υπάρχει μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Πρέπει να περάσει ΔΕΠ, 

μετά πρέπει να περάσει δημοτικό συμβούλιο, να βγει ένταλμα, να πάει στον επίτροπο, να 

θεωρήσει ο επίτροπος το ένταλμα, να γυρίσει πίσω στην οικονομική υπηρεσία του δήμου 

για να δοθεί μετά στις Σχολικές Επιτροπές». 

Πίνακας Ε304. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Χρόνος απόδοσης των κονδυλίων 

στις σχολικές μονάδες (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Χρόνος απόδοσης των κονδυλίων 

στις σχολικές μονάδες 

 

Περιοχή 

Chi – square  21.981 

df 20 

Sig.  .342 

 

Φύλο 

Chi – square  4.000 

df 4 

Sig.  .406 

 

Ηλικία 

Chi – square  17.221 

df 16 

Sig.  .371 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  109.293 

df 120 

Sig.  .748 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  12.797 

df 12 

Sig.  .384 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  2.080 

df 4 

Sig.  .721 

 
 

 

Πίνακας Ε305. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Χρόνος απόδοσης των κονδυλίων 

στις σχολικές μονάδες (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Χρόνος απόδοσης των κονδυλίων 

στις σχολικές μονάδες 

 

Περιοχή 

Chi – square  12.537 

df 5 
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Sig.  .128 

 

Φύλο 

Chi – square  1.829 

df 1 

Sig.  .176 

 

Ηλικία 

Chi – square  6.109 

df 4 

Sig.  .191 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  35.492 

df 30 

Sig.  .225 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.603 

df 3 

Sig.  .203 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  .998 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε304 και Ε305, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του χρόνου 

απόδοσης των κονδυλίων στις σχολικές μονάδες, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
 

68ο Ερώτημα – Πιστεύετε ότι ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων που εφαρμόζετε είναι 

αποτελεσματικός; 

Αναφορικά με το 68ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε306. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την 

αποτελεσματικότητα του τρόπου κατανομής των πιστώσεων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 143 91,7 

Όχι 13 8,3 

Total 156 100,0 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε306, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

91,7% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων που εφαρμόζει 

είναι αποτελεσματικός, ενώ το 8,3% απάντησε αρνητικά. Χαρακτηριστικές είναι οι 

απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 
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 Χ5: «Κοίτα να δεις, πιστεύω ότι είναι αποτελεσματικός, γιατί γίνεται περισσότερη 

οικονομία έτσι. Θεωρώ, ότι αν μοιράζαμε από την αρχή τα λεφτά στα σχολεία, θα 

υπήρχαν πολύ μεγάλες αδικίες. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο σχολείο, με μεγάλο αριθμό 

μαθητών, αν κάναμε την κατανομή θα έπαιρνε ένα μεγάλο ποσό, 2 με 2μιση χιλιάρικα. 

Ένα νηπιαγωγείο με τέσσερις μαθητές που έχουμε, θα έπαιρνα ελάχιστα. Το 

νηπιαγωγείο όμως είναι ένας χώρος που λειτουργεί κανονικά και έχει τις ανάγκες του, 

όπως ανάγκη για πετρέλαιο. Αν κάναμε κατανομή λοιπόν, πώς θα ξεχειμωνιάζουν 

αυτοί; Πού θα έβρισκαν τα λεφτά για το πετρέλαιο; Το ίδιο ισχύει και με τα έσοδα από 

τα κυλικεία. Τα μικρά σχολεία που δεν έχουν κυλικείο είναι άδικο να παίρνουνε τα ίδια 

λεφτά με τα μεγάλα σχολεία». 

 Χ11: «Ναι, είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικός από τον προηγούενο, γιατί είναι δίκαιος, 

αν και δεν χρησιμοποιούμε κάποιον μαθηματικό τύπο. Υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος 

που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, με βάση τον αριθμό των μαθητών, τα τετραγωνικά του 

σχολείου και την παλαιότητα του σχολείου, αλλά δεν είναι απολύτως δίκαιος. Γιατί 

ξεκίνησε να γίνεται αυτό; Γιατί κάποια στιγμή υπήρχαν σχολεία δύο ταχυτήτων. Για 

παράδειγμα καινούρια κτίρια που δεν χρειάζονταν ιδιαίτερη συντήρηση, παίρναν τα ίδια 

λεφτά με ένα παλιό κτίριο που ήταν πολύ κακοσυντηρημένο. Το καινούργιο κτίριο δεν 

είχε προβλήματα στην λειτουργία του, δεν χρειαζόταν πολύ πετρέλαιο για να ζεσταθεί, 

δεν χρειαζόταν πολύ ρεύμα για να φωτιστεί, οπότε αυτό το σχολείο αποκτούσε μεγάλο 

απόθεμα στο λογαριασμό του, υπήρχε δηλαδή σχολείο που είχε 30.000 ευρώ στην 

τράπεζα, και υπήρχαν και σχολεία που δεν τους φτάναν τα λεφτά ούτε για ζήτω. Στην 

ουσία τώρα, δίνουμε σε όλους ένα μικρό ποσό για τις απόλυτα ανάγκες τους, και από κει 

και πέρα όλο το ποσό που παρακρατείται πηγαίνει για την συντήρηση των σχολικών 

μονάδων που έχουν ανάγκη. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η νομοθεσία είναι λίγο 

φλου. Η νομοθεσία λέει ότι η Σχολική Επιτροπή κατανέμει τα χρήματα στους διευθυντές 

των σχολείων. Δεν λέει ποια χρήματα όμως». 

 Χ17: «Ναι, είναι αποτελεσματικός, αλλά περισσότερο κουράζομαι εγώ, ως πρόεδρος. 

Θα μπορούσα με το που έρχεται η κατανομή να λέω, πόσα σχολεία είναι, εννιά, πόσα 

παιδιά έχει κάθε σχολείο, τόσα, και να μοιράζω όλα τα λεφτά στις σχολικές μονάδες και 

εγώ να κάνω το κορόιδο. Να κάνω στην άκρη και να πω, κάντε ότι θέλετε εσείς. Αλλά 

έτσι θα χανόταν πάλι ο έλεγχος και θα γινότανε η παλιά σπατάλη. Το κάθε σχολείο θα 

έκανε του κεφαλιού του».   
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 Χ75: «Πιστεύω ότι ο τρόπος που λειτουργούμε είναι αποτελεσματικός γιατί τα σχολεία 

δεν μένουν από καθαριστικά, δεν μένουν από πετρέλαια κτλ. Πιστεύω ότι εάν κάναμε 

τελείως κατανομή όλου του ποσού στα σχολεία πολύ φοβάμαι ότι θα μένανε. Επίσης, 

εάν κάναμε κατανομή του ποσού τότε θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρόγραμμα πάρα πολύ 

εξειδικευμένο, που να συνυπολογίζει πάρα πολλές παραμέτρους. Εάν ένα σχολείο έχει 

φυσικό αέριο, εάν δεν έχει, εάν βρίσκεται πιο ορεινά, σε τι ενεργειακή κλίμακα είναι. 

Έχει πολλές δυσκολίες». 

 Χ99: «Ναι. Και εξηγούμαι. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Υπάρχουν πολλά παλιά σχολεία που έχουν πρόβλημα και αναγκαζόμαστε να κάνουμε 

παρεμβάσεις. Αλλά επίσης τα καινούργια που έχουνε φτιάξει έχουν και εκείνα σοβαρά 

προβλήματα. Που αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν ξέρουμε αν για το τάδε σχολείο το οποίο 

είναι μικρό χρειάζεται να κάνουμε μία μεγάλη παρέμβαση. Αν πήγαινε με αλγόριθμο θα 

έμενε έτσι. Γιατί το σχολείο το μεγάλο θα έπαιρνε τα πολύ περισσότερα χρήματα, 

ενδεχομένως το σχολείο το μεγάλο να μην είχε ανάγκη από κάποια παρέμβαση, τα 

χρήματά τους να τα κρατούσαν ή να τα δαπανούσαν σε ανάγκες που δεν χρειάζονται 

απόλυτα, και το μικρό το σχολείο να έμενε έτσι. Αυτός είναι ο λόγος. Κοιτάμε τις 

ανάγκες τις πραγματικές και πάνω εκεί δουλεύουμε. Αν τα λεφτά ήταν περισσότερα, και 

μπορούσαν να καλυφθούν άνετα όλες οι ανάγκες, τότε θα μπορούσε να λειτουργήσει 

ένας αλγόριθμος. Επίσης, ο ανθρωπογενής παράγοντας σε εμάς, στη Σχολική Επιτροπή, 

παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς εδώ καθημερινά, ο Πρόεδρος και ο 

Αντιπρόεδρος ασχολούμαστε μονίμως με τα αιτήματα που παραλαμβάνουμε από τις 

σχολικές μονάδες. Προωθούμε πάντα τα αιτήματα τα οποία κρίνουμε ότι έχουν 

πρωτεύοντα ρόλο και μετά προχωράμε στα δευτερεύοντα. Πρώτα κοιτάμε για 

παράδειγμα να μπορεί να ανοίξει ένα σχολείο κτιριακά και μετά κοιτάμε το αίτημα ενός 

σχολείου για air condition. Ιεραρχούμε τις ανάγκες μας. Εάν ήταν αλλιώς τα πράγματα 

δεν θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε το παιχνίδι. Και επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά άλλοι 

θα ήτανε πολύ ευνοημένοι και άλλοι θα ήταν πολύ αδικημένοι». 

 Χ109: «Ναι. Για το μέγεθος της χρηματοδότησης που λαμβάνουμε είναι πολύ 

αποτελεσματικός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντα ότι και οι Σχολικές Επιτροπές 

βρίσκονται σε καθεστώς μνημονίου, αν φανταστείτε ότι το ποσό που λαμβάνουμε τώρα 

είναι κατά 60% μειωμένο». 
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Πίνακας Ε307. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αποτελεσματικότητα του τρόπου 

κατανομής των πιστώσεων (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Αποτελεσματικότητα του τρόπου 

κατανομής των πιστώσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.129 

df 5 

Sig.  .294 

 

Φύλο 

Chi – square  1.344 

df 1 

Sig.  .246 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.974 

df 4 

Sig.  .562 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  19.366 

df 29 

Sig.  .912 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  7.004 

df 3 

Sig.  .072 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 

 

 

Πίνακας Ε308. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αποτελεσματικότητα του τρόπου 

κατανομής των πιστώσεων (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Αποτελεσματικότητα του τρόπου 

κατανομής των πιστώσεων 

 

Περιοχή 

Chi – square  5.294 

df 5 

Sig.  .381 

 

Φύλο 

Chi – square  1.485 

df 1 

Sig.  .223 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.618 

df 4 

Sig.  .624 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  33.659 

df 29 

Sig.  .252 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.250 

df 3 

Sig.  .236 

  

Τύπος προέδρου 

Chi – square  .000 

df 1 
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(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) Sig.  1.000 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε307 και Ε308, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της 

αποτελεσματικότητας του τρόπου κατανομής των πιστώσεων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει 

κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 

0.05. 
 

69ο Ερώτημα – Εάν όχι, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που έχετε σκεφτεί να 

εφαρμόσετε; 

Αναφορικά με το 69ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε309. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον εναλλακτκό τρόπο 

κατανομής των πιστώσεων 

 Frequency Valid Percent 

Valid Παρακράτηση μεγαλύτερου ποσού από 

τη Σχολική Επιτροπή 

3 23,1 

Όχι 2 15,4 

Πληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των 

εξόδων από τη Σχολική Επιτροπή 

4 30,8 

Παρακράτηση όλου του ποσού από τη 

Σχολική Επιτροπή 

2 15,4 

Παρακράτηση μικρότερου ποσού από 

τη Σχολική Επιτροπή 

1 7,7 

Κατανομή βάσει αλγόριθμου 1 7,7 

Total 13 100,0 

Missing System 143  

Total 156  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε309, από τις 13 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

23,1% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι ο τρόπος της οικονομικής διαχείρισης θα γινόταν πιο 

αποτελεσματικός, εάν η Σχολική Επιτροπή παρακρατούσε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό από 

τα χρήματα που κατανέμονται προς τις σχολικές μονάδες, είτε και ολόκληρο το ποσό (15,4%) 

και με αυτούς τους πόρους να πληρώνονταν ακόμα περισσότερα λειτουργικά έξοδα (30,8%). 

Από την άλλη μεριά, ένα ποσοστό της τάξεως του 7,7% δηλώνει ότι το ποσό που 

παρακρατείται από τη Σ.Ε θα έπρεπε να είναι μικρότερο, όπως επίσης ότι η κατανομή όλων 
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των εσόδων θα έπρεπε να γίνεται βάσει ενός μαθηματικού αλγόριθμου (7,7%). 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο 

ερώτημα: 

 Χ13: «Αυτό που θα μπορούσε να γίνει σε μια ιδανική περίπτωση είναι κάποια χρήματα 

να κρατούσε το ταμείο της Σχολικής Επιτροπής, ώστε σε κάποιες περιπτώσεις που 

υπήρχανε ανάγκες, να επέμβει και να βοηθήσει. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς, άλλα σχολεία να έχουν αποθεματικό 2.000 ευρώ και άλλα 

σχολεία 15.000 ευρώ. Δεν μπορείς να ξέρεις ποιος έκανε χρηστή διαχείριση και ποιος 

όχι, γιατί η διαχείριση είναι τελείως υποκειμενική, ωστόσο ένα ερώτημα είναι: τα 

αποθεματικά αυτά γιατί να παραμένουν στο σχολείο και να μη μπορώ να τα 

χρησιμοποιήσω εγώ σαν Σχολική Επιτροπή σε άλλες ανάγκες που προκύπτουν σε άλλα 

σχολεία και τα λεφτά δεν επαρκούν;» 

 Χ69: «Μία ιδέα θα ήταν να πληρώνει όλα τα βαριά έξοδα η Σχολική Επιτροπή 

απευθείας, το φως, το νερό, το τηλέφωνο, το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, κάποια 

μαζική προμήθεια ίσως και στη συνέχεια να δίνονται τα λεφτά στις σχολικές μονάδες 

για να καλύψουν τα έξοδά τους σε γραφική ύλη ή αναλώσιμα ή για κάποια έκτακτη 

ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο θα αποδεσμεύαμε αρκετό φόρτο εργασίας από τους 

διευθυντές. Χρειάζεται όμως και προσωπικό στη Σχολική Επιτροπή για να γίνει αυτό το 

πράγμα. Και δυστυχώς από το 2010 που ξεκίνησε η κρίση, δεν γίνονται νέες 

προσλήψεις, αλλά μόνο μας φεύγουνε άτομα λόγω συνταξιοδότησης. Οπότε, δυστυχώς, 

έχουμε σοβαρή έλλειψη προσωπικού». 

 Χ79: «Πιστεύω θα ήταν πιο αποτελεσματικό να μη γίνεται κάποια κατανομή προς τα 

σχολεία και να κρατείται όλο το ποσό από τη Σχολική Επιτροπή. Ούτως ή άλλως τους 

τα παρέχουμε όλα. Με αυτό τον τρόπο θα γινόταν καλύτερη διοίκηση και πιο δίκαιη 

προς όλες τις σχολικές μονάδες, γιατί θα υπήρχε απόλυτος κεντρικός έλεγχος. Απόλυτα 

κερδισμένες είναι οι μικρές σχολικές μονάδες, γιατί παρακρατώντας το μεγαλύτερο 

μέρος του ποσού κεντρικά, έχουμε τη δυνατότητα να τις ενισχύουμε επιπλέον». 

 Χ83: «Θα προτιμούσα να πληρώνουμε κεντρικά σαν Σχολική Επιτροπή περισσότερα 

έξοδα, όπως για παράδειγμα όλα αυτά τα λεφτά που ξοδεύουν τα σχολεία για 

συντηρήσεις και υλικά συντηρήσεων. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε εμείς από εδώ, για 

να μπορούμε να κάνουμε και κάποιους διαγωνισμούς αν γίνεται για να πετυχαίνουμε 

περισσότερη οικονομία. Δυστυχώς όμως, λόγω του ελλειπούς προσωπικού στο γραφείο 

μας, κάτι τέτοιο δε μπορεί να γίνει εύκολα». 
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 Χ85: «Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να μοιράζεται σχεδόν όλο το ποσό στις σχολικές 

μονάδες. Νομίζω είναι προτιμότερο από το να γίνονται όλα κεντρικά, γιατί ο διευθυντής 

μπορεί πιο άμεσα να κινηθεί, έχει μία ευελιξία. Προκύπτουν συνεχώς, καθημερινά, 

μικροπροβλήματα που πρέπει να λύνονται εκείνη τη στιγμή». 

10.3.3.3  Δημιουργία ενιαίου αλγόριθμου κατανομής κονδυλίων 

70ο Ερώτημα – Κατά πόσο συμφωνείτε με τη δημιουργία ενός λογισμικού, το οποίο θα 

ρύθμιζε αυτόματα τις κατανομές των κονδυλίων προς τις σχολικές μονάδες;  

Αναφορικά με το 70ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε 

Πίνακας Ε310. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον βαθμό συμφωνίας 

τους σχετικά με τη δημιουργία λογισμικού για την κατανομή των πιστώσεων προς τις 

σχολικές μονάδες 

 Frequency Valid Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 5 3,2 

Διαφωνώ 4 2,6 

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 20 13,0 

Συμφωνώ 58 37,7 

Συμφωνώ απόλυτα 67 43,5 

Total 154 100,0 

Missing System 2  

Total 156  

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε310, από τις 154 απαντήσεις που καταγράφησαν, η συντριπτική 

πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (81,2%) εκφράζει τη συμφωνία της σε μεγάλο βαθμό σχετικά 

με την δημιουργία ενός ειδικού λογισμικού για την κατανομή των πιστώσεων προς τις 

σχολικές μονάδες, ενώ το 13% κρατάει μια πιο ουδέτερη στάση. Μόλις το 5,8% των 

προέδρων δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με την δημιουργία ενός τέτοιου λογισμικού.  
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Πίνακας Ε311. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη 

δημιουργία λογισμικού για την κατανομή των πιστώσεων προς τις σχολικές μονάδες (Pearson 

Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με τη δημιουργία 

λογισμικού για την κατανομή των 

πιστώσεων προς τις σχολικές 

μονάδες 

 

Περιοχή 

Chi – square  40.779 

df 20 

Sig.  .104 

 

Φύλο 

Chi – square  3.873 

df 4 

Sig.  .423 

 

Ηλικία 

Chi – square  10.279 

df 16 

Sig.  .852 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  86.973 

df 116 

Sig.  .980 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  20.181 

df 12 

Sig.  .064 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .693 

df 4 

Sig.  .952 

 

Πίνακας Ε312. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη 

δημιουργία λογισμικού για την κατανομή των πιστώσεων προς τις σχολικές μονάδες (Kruskal 

Wallis Tests)  

δδ Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε 

σχετικά με τη δημιουργία 

λογισμικού για την κατανομή των 

πιστώσεων προς τις σχολικές 

μονάδες 

 

Περιοχή 

Chi – square  7.808 

df 5 

Sig.  .167 

 

Φύλο 

Chi – square  1.242 

df 1 

Sig.  .265 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.136 

df 4 

Sig.  .889 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  27.428 

df 29 
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Sig.  .549 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  11.396 

df 3 

Sig.  .110 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .019 

df 1 

Sig.  .890 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε311 και Ε312, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και του βαθμού 

συμφωνίας των προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη δημιουργία λογισμικού για την κατανομή των 

πιστώσεων προς τις σχολικές μονάδες, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ 

των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Πίνακας Ε313. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον βαθμό συμφωνίας τους 

σχετικά με τη δημιουργία λογισμικού για την κατανομή των πιστώσεων προς τις σχολικές 

μονάδες 

 Frequency Valid Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 53 6,2 

Διαφωνώ 94 11,0 

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 131 15,4 

Συμφωνώ 320 37,6 

Συμφωνώ απόλυτα 254 29,8 

Total 852 100,0 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε313, από τις 852 απαντήσεις που καταγράφησαν, η πλειοψηφία 

των διευθυντών σχολικών μονάδων (67,4%) εκφράζει τη συμφωνία της σχετικά με την 

δημιουργία ενός ειδικού λογισμικού για την κατανομή των πιστώσεων προς τις σχολικές 

μονάδες, ενώ το 15,4% κρατάει μια πιο ουδέτερη στάση. Στον αντίποδα, το 17,2% των 

διευθυντών δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με την δημιουργία ενός τέτοιου λογισμικού.  
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Πίνακας Ε314. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με τη 

δημιουργία λογισμικού για την κατανομή των πιστώσεων προς τις σχολικές μονάδες (Pearson 

Chi-Square Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με τη δημιουργία 

λογισμικού για την κατανομή των 

πιστώσεων προς τις σχολικές 

μονάδες 

 

Περιοχή 

Chi – square  26.706 

df 20 

Sig.  .144 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  48.148 

df 48 

Sig.  .467 

 

Φύλο 

Chi – square  16.215 

df 4 

Sig.  .103 

 

Ηλικία 

Chi – square  11.073 

df 16 

Sig.  .805 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  4.612 

df 8 

Sig.  .798 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  27.033 

df 28 

Sig.  .516 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  53.477 

df 28 

Sig.  .103 

 

Πίνακας Ε315. Δημογραφικά στοιχεία * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με τη 

δημιουργία λογισμικού για την κατανομή των πιστώσεων προς τις σχολικές μονάδες 

(Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με τη δημιουργία 

λογισμικού για την κατανομή των 

πιστώσεων προς τις σχολικές 

μονάδες 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.990 

df 5 

Sig.  .221 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  16.248 

df 12 

Sig.  .180 

 

Φύλο 

Chi – square  14.270 

df 1 
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Sig.  .107 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.566 

df 4 

Sig.  .335 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .870 

df 2 

Sig.  .647 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  8.679 

df 7 

Sig.  .277 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  12.600 

df 7 

Sig.  .082 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε314 και Ε315, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του βαθμού συμφωνίας των 

προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη δημιουργία λογισμικού για την κατανομή των πιστώσεων προς 

τις σχολικές μονάδες, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης μεταξύ της 

ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05.  

10.3.4 Απολογισμός – Οικονομικός έλεγχος – Διαφάνεια  

Σε συνέχεια του δεύτερου κεντρικού άξονα, ο τέταρτος και τελευταίος υποάξονας 

σχετίζεται με τον απολογισμό, τον οικονομικό έλεγχο και τη διαφάνεια των διαδικασιών των 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε1, ο άξονας αυτός 

διαιρείται σε 3 επιμέρους κατηγορίες, όπου εξετάζονται ο οικονομικός έλεγχος–απολογισμός, 

η διαφάνεια και τέλος, οι σπατάλες, η οικονομική διαφθορά και η κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος. 

10.3.4.1 Απολογισμός – Οικονομικός έλεγχος 

71ο Ερώτημα – Είναι στις αρμοδιότητες σας ο έλεγχος των Σχολικών Επιτροπών;  

Αναφορικά με το 71ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Δ.Ε.Π, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 
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Πίνακας Ε316. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς τον έλεγχο των 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 23 29,5 

ΟΧΙ 55 70,5 

Total 78 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε316, από τις 78 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

70,5% των προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει πως δεν είναι στις αρμοδιότητές του ο έλεγχος των 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, ενώ το 29,5% απάντησε θετικά. Χαρακτηριστικές είναι οι 

απαντήσεις μερικών προέδρων Δ.Ε.Π αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Υ42: «Όχι δεν είναι στις αρμοδιότητες κάποιος έλεγχος. Παλιότερα όμως, πριν τον 

8440, η νομοθεσία έλεγε ότι ο απολογισμός έπρεπε να περνάει και από την ΔΕΠ. Τώρα 

κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κύριος ρόλος της ΔΕΠ, είναι η κατανομή των πιστώσεων στις 

δύο Σχολικές Επιτροπές, οι μεταβολές των σχολείων για την Πρωτοβάθμια και τη 

Δευτεροβάθμια, δηλαδή κάθε χρόνο ποια τμήματα θα ανοίξουν ποια θα κλείσουν, αν θα 

κλείσει κάποιο σχολείο, αν θα συγχωνευτεί, και η παραχώρηση των σχολικών χώρων 

για ιδιωτική χρήση το απόγευμα». 

 Υ49: «Θεωρητικά ναι, πρακτικά όχι. Νομοθετικά αν το δεις, μπορεί να ελέγξει μόνο την 

διαδικασία κατανομής των πιστώσεων στις σχολικές μονάδες. Στο λειτουργικό κομμάτι 

όμως, αν γίνονται έργα αποκατάστασης στις σχολικές μονάδες για παράδειγμα, αυτό δεν 

μπορεί να το ελέγξει. Είναι δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα εν τέλει και δεν μπορεί να 

το ελέγξει. Για μένα κακώς υπάρχει η ΔΕΠ». 

Πίνακας Ε317. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων ΔΕΠ * Έλεγχος Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών (Pearson Chi-Square Tests) 

 Έλεγχος Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών 

 

Περιοχή 

Chi – square  16.759 

df 5 

Sig.  .054 

 

Φύλο 

Chi – square  6.446 

df 1 

Sig.  .078 

 

Ηλικία 

Chi – square  5.514 

df 3 

Sig.  .138 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  27.564 

df 15 
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Sig.  .131 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.598 

df 3 

Sig.  .308 

 

Πίνακας Ε318. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων ΔΕΠ * Έλεγχος Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Έλεγχος Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών 

 

Περιοχή 

Chi – square  15.649 

df 5 

Sig.  .058 

 

Φύλο 

Chi – square  6.363 

df 1 

Sig.  .081 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.332 

df 2 

Sig.  .142 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  22.130 

df 15 

Sig.  .104 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.094 

df 3 

Sig.  .377 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε317 και Ε318, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο) και του ελέγχου των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
 

72ο Ερώτημα – Εάν ναι, τι ακριβώς ελέγχετε; 

Αναφορικά με το 72ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Δ.Ε.Π, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε319. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς το είδος ελέγχου των 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών 

 Frequency Valid Percent 

 Απολογισμούς και αποφάσεις Σχολικής 

Επιτροπής 

5 21,7 
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Γενική εποπτεία 18 78,3 

Total 23 100,0 

Missing System 55  

Total 78  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε319, από τους 23 προέδρους Δ.Ε.Π που απάντησαν 

θετικά στο προηγούμενο ερώτημα, το 78,3% δηλώνει πως έχει μια γενική εποπτεία σχετικά 

με τη λειτουργία και το έργο των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, ενώ το 21,7% απαντάει ότι ο 

ρόλος του είναι πιο ενεργός, αφού ελέγχει εις βάθος τους απολογισμούς και τις αποφάσεις 

αυτών των οργάνων. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Δ.Ε.Π 

αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Υ1: «Έσοδα-έξοδα, τις αποφάσεις αν είναι σύνομες και γενικά όλη την λειτουργία». 

 Υ5: «Όταν ετοιμάζονται οι απολογισμοί από τις Σχολικές Επιτροπές, τις 

παραλαμβάνουμε εμείς και κατόπιν γίνεται η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο. 

Προφανώς για να γίνει αυτή η εισήγηση ελέγχουμε και εμείς αν τα στοιχεία είναι σωστά 

και δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Πριν τα στείλουμε λοιπόν, αν εντοπίσουμε κάτι, 

υπάρχει συνεννόηση με τις Σχολικές Επιτροπές για να το διορθώσουν. Θα έλεγα ότι ο 

ρόλος μας είναι πιο πολύ συμβουλευτικός και όχι τόσο στο να κάνουμε έλεγχο». 

 Υ17: «Ελέγχουμε γενικά όλη τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και καμιά φορά 

μπορεί και να επέμβουμε σε κάτι, εάν το κρίνουμε απαραίτητο. Για παράδειγμα αν 

κρίνουμε ότι κάποιος από τους προέδρους δεν παράγει έργο, μπορούμε να εισηγηθούμε 

για την αντικατάστασή του. Η ΔΕΠ έχει την υψηλή εποπτεία των δύο Σχολικών 

Επιτροπών». 

 Υ22: «Ο χαρακτήρας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι συμβουλευτικός. Η 

κατανομή των χρημάτων είναι μια απλή εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο. Εκείνοι 

αποφασίζουν. Όμως, σαν ΔΕΠ μπορούμε να πηγαίνουμε στα σχολεία, να ελέγχουμε τη 

ροή των χρημάτων από τις Σχολικές Επιτοπές και ακόμα την επισκευή και την 

συντήρηση των διδακτιρίων». 

73ο Ερώτημα – Υπάρχει κάποιο πρόσωπο ή όργανο που ασκεί οικονομικό έλεγχο στη 

Σχολική Επιτροπή; 

Αναφορικά με το 73ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 
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Πίνακας Ε320. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την ύπαρξη 

οικονομικού ελέγχου 

  Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 139 90,3 

Όχι 13 8,4 

Δε γνωρίζω 2 1,3 

Total 154 100,0 

Missing System 2  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε320, από τις 154 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

90,3% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως υπάρχει κάποιο πρόσωπο ή όργανο που ασκεί 

οικονομικό έλεγχο στη Σχολική Επιτροπή, το 8,4% απαντάει αρνητικά και ένα ποσοστό της 

τάξεως του 1,3% δηλώνει ότι δε γνωρίζει. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του Χ35 στο 

συγκεκριμένο ερώτημα: «Δυστυχώς όχι. Εμείς θα το θέλαμε αυτό, γιατί σε προστατεύει και 

εσένα τον ίδιο νομικά. Και είναι ανάγκη, διότι θα πρέπει και ο πρόεδρος αλλά και τα μέλη να 

διορθώνονται σε αυτό που κάνουν. Δηλαδή αυτό που κάνουν είναι σωστό; Και επίσης, δεν 

έχουμε έναν οικονομικό έλεγχο ετήσιο που να μας πει, βρε παιδιά, αυτό ας πούμε που κάνατε, 

να μην το ξανακάνετε, διότι δεν είναι της αρμοδιότητάς σας. Προσέξτε εδώ. Μας λείπει μία 

καθοδήγηση». 

Πίνακας Ε321. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Ύπαρξη οικονομικού ελέγχου 

(Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Ύπαρξη οικονομικού ελέγχου 

 

Περιοχή 

Chi – square  17.632 

df 10 

Sig.  .061 

 

Φύλο 

Chi – square  .018 

df 1 

Sig.  .894 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.119 

df 4 

Sig.  .390 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  49.231 

df 30 

Sig.  .115 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  6.073 

df 3 

Sig.  .108 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .115 

df 1 

Sig.  .734 
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Πίνακας Ε322. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Ύπαρξη οικονομικού ελέγχου 

(Kruskal Wallis Tests)  

δδ Ύπαρξη οικονομικού ελέγχου 

 

Περιοχή 

Chi – square  16.884 

df 5 

Sig.  .086 

 

Φύλο 

Chi – square  .018 

df 1 

Sig.  .894 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.093 

df 4 

Sig.  .394 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  39.727 

df 30 

Sig.  .110 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.446 

df 3 

Sig.  .217 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .115 

df 1 

Sig.  .735 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε321 και Ε322, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της ύπαρξης 

οικονομικού ελέγχου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

74ο Ερώτημα – Εάν ναι, ποιο είναι αυτό; 

Αναφορικά με το 74ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε323. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον φορέα που ασκεί 

τον οικονομικό έλεγχο 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Δημοτικό Συμβούλιο 90 41,3 % 64,7 % 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 8 3,7 % 5,8 % 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 105 48,2 % 75,5 %  

Ελεγχτικό Συνέδριο 9 4,1 % 6,5 % 

Ορκωτοί λογιστές 4 1,8 % 2,9 % 
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Οικονομική αστυνομία 2 0,9 % 1,4 % 

Total 218 100,0 % 156,8 % 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε323, από τους 139 προέδρους Σ.Ε που απάντησαν 

θετικά στο προηγούμενο ερώτημα, το 75,5% δηλώνει πως τον οικονομικό έλεγχο των 

πραγματοποιεί ο Επίτροπος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, το 64,7% απαντάει 

το δημοτικό συμβούλιο, το 6,5% το Ελεγχτικό Συνέδριο, το 5,8% η Δ.Ε.Π, το 2,9% ορκωτοί 

λογιστές και τέλος, ένα ποσοστό της τάξεως του 1,4% δηλώνει ότι οικονομικό έλεγχο 

πραγματοποιεί η οικονομική αστυνομία. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών 

προέδρων Σ.Ε αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ69: «Μας ελέγχει η ανώτερη διαχειριστική αρχή. Πάνω από εμάς είναι η Περιφέρεια. 

Μας ελέγχουν τα όργανα της Περιφέρειας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Επίτροπος της 

Περιφέρειας». 

 Χ79: «Ναι, εκτός από τον οικονομικό απολογισμό που κλείνουμε κάθε χρόνο, που 

υποχρεούνται τα νομικά πρόσωπα να κάνουν απολογισμό κάθε χρόνο και να περνάει 

από το δημοτικό συμβούλιο, γίνεται και ο δημοσιονομικός έλεγχος από το κράτος και ο 

κατασταλτικός έλεγχος που γίνεται στην Περιφέρεια από τον Επίτροπο. Εμείς είχαμε 

κάποιες καταγγελίες σαν δήμος από το 2017 και έπειτα και για αυτό ήρθε η οικονομική 

αστυνομία». 

 Χ91: «Στο τέλος της χρονιάς κάνουμε τον απολογισμό μας και τον στέλνουμε στο 

δημοτικό συμβούλιο. Εκεί αφού εγκριθεί, πηγαίνει στον Επίτροπο της Περιφέρειας γιατί 

εκεί πηγαίνουν αναγκαστικά όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για έλεγχο. 

Και οι απολογισμοί πηγαίνουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Άμεσος έλεγχος δεν υπάρχει». 

 

75ο Ερώτημα – Πόσο συχνά; 

Αναφορικά με το 75ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε324. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την συχνότητα του 

οικονομικού ελέγχου 

 Frequency Valid Percent 

Valid 1 φορά το χρόνο 139 100,0 

Total 139 100,0 

Missing System 17  

Total 156  
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε324, από τους 139 προέδρους Σ.Ε που απάντησαν 

θετικά στο προηγούμενο ερώτημα, το σύνολό τους δήλωσε ότι ο οικονομικός έλεγχος 

πραγματοποιείται 1 φορά το χρόνο.  

76ο Ερώτημα – Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία του οικονομικού ελέγχου; 

Αναφορικά με το 76ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε325. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την διαδικασία του 

οικονομικού ελέγχου 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Σύνταξη ετήσιου οικονομικού 

απολογισμού και έγκριση από το Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής 

10 4,4 % 7,4 % 

Σύνταξη ετήσιου οικονομικού 

απολογισμού και έγκριση από τη Δ.Ε.Π 

8 3,6 % 5,9 % 

Σύνταξη ετήσιου οικονομικού 

απολογισμού και έγκριση από το 

δημοτικό συμβούλιο 

99 44,0 % 72,8 %  

Σύνταξη ετήσιου οικονομικού 

απολογισμού και έγκριση από τον 

Επίτροπο της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας  

103 45,8 % 75,7 % 

Σύνταξη ετήσιου οικονομικού 

απολογισμού και έγκριση από τον 

Επίτροπο του Ελεγχτικού Συνεδρίου 

5 2,2 % 3,7 % 

Total 225 100,0 % 165,5 % 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε325, από τους 136 απαντήσεις που καταγράφησαν,  

οι προέδροι Σ.Ε δηλώνει ότι αφού συνταχτεί ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός, στη 

συνέχεια αποστέλεται για έγκριση στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής (7,4%) και έπειτα στη 

Δ.Ε.Π (5,9%), μετά στο δημοτικό συμβούλιο (72,8%) και από εκεί στον Επίτροπο της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας (75,7%) και στον Επίτροπο του Ελεγχτικού 

Συνεδρίου (3,7%). Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών προέδρων Σ.Ε αναφορικά 

με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Χ19: «Ο έλεγχος του Ελεγχτικού Συνεδρίου είναι κατασταλτικός. Τους στέλνουμε τον 

απολογισμό, τις δαπάνες και ό,τι άλλο χρειάζονται και ελέγχουν. Κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου μπορεί να μας ζητηθούν και καινούργια στοιχεία, το οποία πρέπει να 

προσκομισθούν. Στο τέλος απαντάνε για τα αποτελέσματα με μία βεβαίωση». 
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 Χ31: «Καταρχάς, μαζεύουμε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται. Όλες τις κινήσεις που 

έχουμε πραγματοποιήσει, τις κατανομές, τα έσοδα, τα έξοδα, τα τιμολόγια κτλ. Εμείς 

πρέπει να κλείνουμε τα βιβλία μας τέλος Δεκέμβρη και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 

έτους πρέπει να έχουμε αποδώσει για να γίνει ο έλεγχος. Όλα τα χαρτιά πηγαίνουν στον 

Επίτροπο και στη συνέχεια μας στέλνει την έκθεση». 

 Χ59: «Κάθε χρόνο στο τέλος του έτους κλείνουμε τα βιβλία μας και κάνουμε τον 

απολογισμό. Αυτός στην αρχή εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής 

Επιτροπής, στη συνέχεια αποστέλλεται στο δημοτικό συμβούλιο, και από την 

αντιπολίτευση και από την συμπολίτευση μπορούν να σου κάνουν οποιαδήποτε ερώτηση 

θέλουν, από τη μεγαλύτερη μέχρι τη μικρότερη. Δίνουμε αναλυτικό πίνακα, έσοδα-

έξοδα, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο. Επίσης ο Επίτροπος μπορεί να σου τηλεφωνήσει 

κάποια στιγμή και να σου ζητήσει παράδειγμα τα βιβλία του ‘11, ή τα τιμολόγια από ένα 

συγκεκριμένο μήνα. Γίνεται και αυτό». 

 Χ61: «Κάθε τέλος του έτους εμείς έχουμε υποχρέωση να συντάσσουμε τον απολογισμό 

μας, τα έσοδα και τα έξοδα δηλαδή και όλα τα τιμολόγια. Αυτός ο φάκελος όταν είμαστε 

έτοιμοι τον στέλνουμε στον Επίτροπο της Περιφέρειας για να τον ελέγξει. Βέβαια, αυτός 

ο έλεγχος δε νομίζω ότι γίνεται άμεσα, μιας και ακόμα ελέγχονται φάκελοι δύο ή και 

τριών χρόνων πριν». 

 Χ63: «Κάθε τέλος του έτους εμείς συντάσσουμε τον απολογισμό και αυτός εγκρίνεται 

από το δημοτικό συμβούλιο. Εκεί παραθέτουμε αναλυτικά τα έσοδα μας, τα έξοδά μας 

και το υπόλοιπο που αφήνουμε για τη νέα χρονιά. Αυτό όμως δεν αρκεί. Πρέπει να 

ελεγχθούν και τα τιμολόγια ένα-ένα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει το δημοτικό 

συμβούλιο. Επομένως, τα τιμολόγια κάθε χρονιάς τα πάμε στον Επίτροπο. Εκεί γίνεται 

δημοσιονομικός έλεγχος. Από κει και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται, απλά ο έλεγχος αργεί 

πάρα πολύ. Για να φανταστείτε ελέγχονται ακόμα οι απολογισμοί τεσσάρων και πέντε 

ετών πριν. Επειδή αυτός ο έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων, εμάς μας δημιουργεί 

πρόβλημα στη λειτουργία μας, επειδή δεν ξέρουμε για παράδειγμα αν μία δαπάνη θα 

μπορούσε να εγκριθεί. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, εμείς ρωτάμε εκ των 

προτέρων τον Επίτροπο για μία σημαντική δαπάνη, για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα 

στο μέλλον». 

 Χ65: «Στέλνουμε όλα τα βιβλία μας, τα χαρτιά μας, τα τιμολόγια και τις αποδείξεις στην 

Επίτροπο και εκείνη κάνει κατασταλτικό έλεγχο. Συνήθως ελέγχει απολογισμούς 
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προηγούμενων ετών και εκεί δημιουργείται ένα θέμα για το αν οι ενέργειες και οι 

δαπάνες που κάνουμε σε πραγματικό χρόνο θα είναι επιλέξιμες, θα εγκριθούν δηλαδή». 

 Χ75: «Κάνει κατασταλτικό έλεγχο το Ελεγχτικό Συνέδριο. Κάνουμε τον απολογισμό, 

περνάει από το Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής, πάει στο συμβούλιο του δήμου, πάει στην 

Περιφέρεια για έλεγχο νομιμότητας και από κει και πέρα όλα τα χαρτιά του 

απολογισμού πάνε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ελέγχει ο Επίτροπος. Επίσης υπάρχει 

και η οικονομική αστυνομία η οποία ελέγχει ύστερα μόνο από εισαγγελική παρέμβαση. 

Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτά τα όργανα λειτουργούν μόνο ύστερα από καταγγελία. Για 

παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια υπήρχε καταγγελία ότι οι δήμοι δεν μοιράζουν τα λεφτά 

στις Σχολικές Επιτροπές. Και εμείς ήμασταν ένας από τους δήμους που ελεγχτήκαμε για 

αυτό. Αρχικά ζήτησαν τα χαρτιά από το δήμο που αποδείκνυαν ότι μοίραζαν τα λεφτά 

στις Σχολικές Επιτροπές και σε δεύτερο βαθμό απευθύνθηκαν σε εμάς και μας ζήτησαν 

τα χαρτιά για το αν παραλάβαμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις και πως τις 

χρησιμοποιήσαμε». 

 Χ97: «Όταν κλείνουμε τον απολογισμό μας, πηγαίνει στο δημοτικό συμβούλιο και μετά 

στέλνεται στην περιφέρεια. Επί της ουσίας όμως, δεν γίνεται κάποιος έλεγχος. 

Ουσιαστικός έλεγχος με ορκωτούς λογιστές που γίνονται σε αλλά νομικά πρόσωπα, όχι. 

Για αυτό το λόγο οι Σχολικές Επιτροπές έχουν εξαιρεθεί και με το νόμο από τον 

προληπτικό έλεγχο, που υπάρχει στους δήμους και στα υπόλοιπα. Για να είναι πιο 

ευέλικτες. Ουσιαστικά οι απολογισμοί εγκρίνονται από τις Σχολικές Επιτροπές και εν 

συνεχεία από το δημοτικό συμβούλιο. Η Αποκεντρωμένη ελέγχει ουσιαστικά τις 

αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών. Όπως γίνεται και με τους δήμους. Και για τους 

απολογισμούς, δεν ελέγχει τους απολογισμούς, ελέγχει την απόφαση των απολογισμών». 

 Χ99: «Κάθε χρόνο που κλείνουμε τον απολογισμό μας, τα χαρτιά μας πηγαίνουν στο 

δημοτικό συμβούλιο και από κει και έπειτα, αφού είναι απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου πηγαίνουν και στην Περιφέρεια για έλεγχο. Ωστόσο, αυτό που εννοείτε εσείς 

σαν έλεγχο δεν γίνεται. Το κράτος ελέγχει μόνο αν υπάρχει καταγγελία. Και ελέγχει με 

ορκωτούς λογιστές». 

 Χ115: «Το Ελεγχτικό Συνέδριο ελέγχει τα έξοδα και τα τιμολόγια. Στο δημοτικό 

συμβούλιο γίνεται απολογισμός αλλά δεν μας ελέγχει. Εκεί δεν τοποθετούνται για το 

έργο μας, τοποθετούνται πάντα πολιτικά. Δηλαδή καταψηφίζει έναν απολογισμό για 

παράδειγμα, γιατί τα λεφτά που έρχονται από το κράτος είναι λίγα. Ο ετήσιος 
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απολογισμός κρατείται εδώ στο δήμο, στο Παιδείας και όποτε ζητηθεί από το Ελεγχτικό 

Συνέδριο παραδίδεται και ελέγχεται». 

10.3.4.2 Διαφάνεια   

77ο Ερώτημα – Αναρτώνται κάπου τα αποτελέσματα κατανομής των πιστώσεων; Εάν 

ναι, πού ακριβώς; 

Αναφορικά με το 77ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν και στις 3 ομάδες του 

δείγματος, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε326. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την ανάρτηση των 

κατανομών των πιστώσεων στο διαδίκτυο 

  Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 105 68,2 

ΟΧΙ 47 30,5 

Δε γνωρίζω 2 1,3 

Total 154 100,0 

Missing System 2  

Total 156  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε326, από τις 154 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

68,2% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως τα αποτελέσματα της κατανομής των πιστώσεων προς 

τις σχολικές μονάδες αναρτώνται στο διαδίκτυο, το 30,5% απάντησε αρνητικά και τέλος, ένα 

ποσοστό της τάξεως του 1,3% δηλώνει ότι δε γνωρίζει.  

Πίνακας Ε327. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο 

 

Περιοχή 

Chi – square  17.701 

df 10 

Sig.  .060 

 

Φύλο 

Chi – square  1.483 

df 2 

Sig.  .476 

 

Ηλικία 

Chi – square  15.401 

df 8 

Sig.  .052 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  42.766 

df 58 

Sig.  .933 



371 
 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  11.951 

df 6 

Sig.  .063 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .031 

df 2 

Sig.  .985 

 

Πίνακας Ε328. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο 

 

Περιοχή 

Chi – square  10.711 

df 5 

Sig.  .057 

 

Φύλο 

Chi – square  1.187 

df 1 

Sig.  .276 

 

Ηλικία 

Chi – square  11.124 

df 4 

Sig.  .054 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  29.442 

df 29 

Sig.  .442 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  9.114 

df 3 

Sig.  .069 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .029 

df 1 

Sig.  .865 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε327 και Ε328, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της ανάρτησης 

των αποτελεσμάτων των κατανομών των πιστώσεων προς τις σχολικές μονάδες στο 

διαδίκτυο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 
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Πίνακας Ε329. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τον διαδικτυακό τόπο 

που αναρτώνται οι κατανομές των πιστώσεων 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Διαύγεια 103 96,3 % 100,0 % 

Ιστοσελίδα του δήμου 4 3,7 % 3,9 % 

Total 107 100,0 % 103,9 % 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε329, από τις 103 απαντήσεις που καταγράφησαν 

από το προηγούμενο ερώτημα, το σύνολο των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι τα αποτελέσματα 

των κατανομών των πιστώσεων αναρτώνται στη Διαύγεια, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 

3,9% προσθέτει ότι εκτός από τη Διαύγεια, τα αποτελέσμετα δημοσιεύονται και στην 

ιστοσελίδα του δήμου.  

Β) Πρόεδροι Δ.Ε.Π 

Πίνακας Ε330. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς την ανάρτηση των 

κατανομών των πιστώσεων στο διαδίκτυο 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 68 88,3 

ΟΧΙ 9 11,7 

Total 77 100,0 

Missing System 1  

Total 78  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε330, από τις 77 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

88,3% των προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει πως τα αποτελέσματα της κατανομής των πιστώσεων 

που πραγματοποιούν αναρτώνται στο διαδίκτυο, ενώ το 11,7% απάντησε αρνητικά. 

Πίνακας Ε331. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων ΔΕΠ * Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο (Pearson Chi-Square Tests) 

 Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο 

 

Περιοχή 

Chi – square  31.625 

df 20 

Sig.  .147 

 

Φύλο 

Chi – square  11.014 

df 4 

Sig.  .726 

 

Ηλικία 

Chi – square  15.003 

df 12 

Sig.  .241 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  36.993 

df 60 
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Sig.  .992 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  6.689 

df 12 

Sig.  .877 

 

Πίνακας Ε332. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων ΔΕΠ * Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.488 

df 5 

Sig.  .262 

 

Φύλο 

Chi – square  .045 

df 1 

Sig.  .831 

 

Ηλικία 

Chi – square  .977 

df 3 

Sig.  .807 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  16.578 

df 15 

Sig.  .345 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.311 

df 3 

Sig.  .727 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε331 και Ε332, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο) και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

Πίνακας Ε333. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς τον διαδικτυακό τόπο 

που αναρτώνται οι κατανομές των πιστώσεων 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Διαύγεια 68 90,7 % 100,0 % 

Ιστοσελίδα του δήμου 7 9,3 % 10,3 % 

Total 75 100,0 % 110,3 % 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε333, από τις 68 απαντήσεις που καταγράφησαν από 

το προηγούμενο ερώτημα, το σύνολο των προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει ότι τα αποτελέσματα των 
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κατανομών των πιστώσεων αναρτώνται στη Διαύγεια, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 

10,3% προσθέτει ότι εκτός από τη Διαύγεια, τα αποτελέσμετα δημοσιεύονται και στην 

ιστοσελίδα του δήμου.  

Γ) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Πίνακας Ε334. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την ανάρτηση των 

κατανομών των πιστώσεων στο διαδίκτυο 

 Frequency Valid Percent 

Valid NAI 364 46,0 

OXI 427 54,0 

Total 791 100,0 

Missing System 61  

Total 852  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε334, από τις 791 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

46% των διευθυντών δηλώνει ότι τα αποτελέσματα της κατανομής των πιστώσεων που 

πραγματοποιεί η Σχολική Επιτροπή αναρτώνται στο διαδίκτυο, ενώ το 54% απάντησε 

αρνητικά.  

Πίνακας Ε335. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο 

 

Περιοχή 

Chi – square  34.735 

df 20 

Sig.  .122 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  67.830 

df 48 

Sig.  .131 

 

Φύλο 

Chi – square  12.189 

df 4 

Sig.  .116 

 

Ηλικία 

Chi – square  32.445 

df 16 

Sig.  .109 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  13.509 

df 8 

Sig.  .095 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  41.053 

df 28 

Sig.  .153 

 

Συνολικός χρόνος  

Chi – square  36.717 

df 28 



375 
 

διευθυντικής εμπειρίας Sig.  .125 

 

Πίνακας Ε336. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Ανάρτηση των κατανομών των 

πιστώσεων στο διαδίκτυο 

 

Περιοχή 

Chi – square  2.995 

df 5 

Sig.  .701 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  36.271 

df 12 

Sig.  .102 

 

Φύλο 

Chi – square  11.604 

df 1 

Sig.  .089 

 

Ηλικία 

Chi – square  14.571 

df 4 

Sig.  .097 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.321 

df 2 

Sig.  .517 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  12.502 

df 7 

Sig.  .130 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  12.167 

df 7 

Sig.  .095 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε335 και Ε336, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και της ανάρτησης των αποτελεσμέτων 

των κατανομών των πιστώσεων στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος 

συσχέτισης μεταξύ της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05.  

10.3.4.3 Σπατάλες – Οικονομική διαφθορά – Κατάχρηση δημοσίου χρήματος  

78ο Ερώτημα – Έχετε εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή κατάχρησης δημόσιου 

χρήματος στους κόλπους της Σχολικής Επιτροπής που προεδρεύετε; 
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Αναφορικά με το 78ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους προέδρους Δ.Ε.Π, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε337. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τη διαφθορά/κατάχρηση 

δημοσίου χρήματος από τις εν ενεργεία Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 2 1,3 

ΟΧΙ 154 98,7 

Total 156 100,0 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε337, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

98,7% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως δεν έχει εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή 

κατάχρησης δημόσιου χρήματος στους κόλπους της εν ενεργεία Σχολικής Επιτροπής, ενώ το 

1,3% απάντησε θετικά.  

Πίνακας Ε338. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από τις εν ενεργεία Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από τις εν ενεργεία Ενιαίες 

Σχολικές Επιτροπές 

 

Περιοχή 

Chi – square  3.765 

df 5 

Sig.  .584 

 

Φύλο 

Chi – square  .084 

df 1 

Sig.  .772 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.688 

df 4 

Sig.  .611 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  25.151 

df 30 

Sig.  .718 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  2.011 

df 3 

Sig.  .570 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .000 

df 1 

Sig.  1.000 
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Πίνακας Ε339. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από τις εν ενεργεία Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από τις εν ενεργεία Ενιαίες 

Σχολικές Επιτροπές 

 

Περιοχή 

Chi – square  2.605 

df 5 

Sig.  .761 

 

Φύλο 

Chi – square  .945 

df 1 

Sig.  .331 

 

Ηλικία 

Chi – square  2.161 

df 4 

Sig.  .705 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  115.490 

df 30 

Sig.  866. 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.194 

df 3 

Sig.  .754 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .338 

df 1 

Sig.  .561 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε328 και Ε339, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της 

διαφθοράς/κατάχρησης δημοσίου χρήματος από τις εν ενεργεία Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Πρόεδροι Δ.Ε.Π 

Πίνακας Ε340. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς τη 

διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου χρήματος από τις εν ενεργεία Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΟΧΙ 78 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε340, από τις 78 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

σύνολο των προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει πως δεν έχει εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή 

κατάχρησης δημόσιου χρήματος στους κόλπους της εν ενεργεία Σχολικής Επιτροπής. 
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79ο Ερώτημα – Έχετε εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή κατάχρησης δημόσιου 

χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών;  

Αναφορικά με το 79ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν στους προέδρους Σ.Ε 

και στους προέδρους Δ.Ε.Π, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε341. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τη διαφθορά/κατάχρηση 

δημοσίου χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 23 15,3 

ΟΧΙ 127 84,7 

Total 150 100,0 

Missing System 6  

Total 156  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε341, από τις 150 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

84,7% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει πως δεν έχει εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή 

κατάχρησης δημόσιου χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών, ενώ το 15,3% 

απάντησε θετικά.  

Πίνακας Ε342. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από παλιότερα Δ.Σ 

Σχολικών Επιτροπών 

 

Περιοχή 

Chi – square  13.244 

df 5 

Sig.  .121 

 

Φύλο 

Chi – square  .380 

df 1 

Sig.  .537 

 

Ηλικία 

Chi – square  9.698 

df 4 

Sig.  .146 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  53.183 

df 30 

Sig.  .106 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  1.985 

df 3 

Sig.  .575 

 

Τύπος προέδρου 

Chi – square  .051 

df 1 
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(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) Sig.  .821 

 

Πίνακας Ε343. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από παλιότερα Δ.Σ 

Σχολικών Επιτροπών 

 

Περιοχή 

Chi – square  8.372 

df 5 

Sig.  .137 

 

Φύλο 

Chi – square  .769 

df 1 

Sig.  .381 

 

Ηλικία 

Chi – square  7.205 

df 4 

Sig.  .125 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  58.796 

df 30 

Sig.  .101 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  2.531 

df 3 

Sig.  .470 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .051 

df 1 

Sig.  .821 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε342 και Ε343, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της 

διαφθοράς/κατάχρησης δημοσίου χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

Β) Πρόεδροι Δ.Ε.Π 

Πίνακας Ε344. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς τη 

διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 10 13,0 

Όχι 62 80,5 

Υποψίες 5 6,5 
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Total 77 100,0 

Missing System 1  

Total 78  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε344, από τις 77 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

80,5% των προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει πως δεν έχει εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή 

κατάχρησης δημόσιου χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών, το 13% απάντησε 

θετικά και τέλος, το 6,5% δηλώνει ότι έχουν υποψίες, οι οποίες δεν μπορούν να 

στοιχειοθετηθούν.   

Πίνακας Ε345. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων ΔΕΠ * Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών (Pearson Chi-Square Tests) 

 Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από παλιότερα Δ.Σ 

Σχολικών Επιτροπών 

 

Περιοχή 

Chi – square  11.730 

df 10 

Sig.  .304 

 

Φύλο 

Chi – square  .286 

df 2 

Sig.  .867 

 

Ηλικία 

Chi – square  8.720 

df 6 

Sig.  .190 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  34.353 

df 30 

Sig.  .267 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  13.435 

df 6 

Sig.  .137 

 

Πίνακας Ε346. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων ΔΕΠ * Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου 

χρήματος από παλιότερα Δ.Σ 

Σχολικών Επιτροπών 

 

Περιοχή 

Chi – square  6.032 

df 5 

Sig.  .303 

 

Φύλο 

Chi – square  .265 

df 1 

Sig.  .607 

 

Ηλικία 

Chi – square  .649 

df 3 
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Sig.  .885 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  14.742 

df 15 

Sig.  .470 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  5.126 

df 3 

Sig.  .163 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε345 και Ε346, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο) και της διαφθοράς/κατάχρησης δημοσίου χρήματος από 

παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ 

των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

80ο Ερώτημα – Τι αφορούσαν; Μπορείτε να δώσετε κάποιο παράδειγμα; 

Πίνακας Ε347. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς το είδος 

διαφθοράς/κατάχρησης δημοσίου χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών 

 Frequency Valid Percent 

Valid Κακή διαχείριση 1 7,7 

Ουδέν σχόλιον 2 15,4 

Υπεξαίρεση χρημάτων 3 23,1 

Αλόγιστες σπατάλες 5 38,5 

Χρέη από απλήρωτους λογαριασμούς 2 15,4 

Total 13 100,0 

Missing System 65  

Total 78  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε347, από τις 13 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

38,5% των προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει ότι έχει εντοπίσει αλόγιστες σπατάλες, το 23,1% 

υπεξαίρεση χρημάτων, το 15,4% χρέη από απλήρωτους λογαριασμούς, το 7,7% κακή 

διαχείριση και τέλος, το 15,4% δεν ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο. Χαρακτηριστικές είναι οι 

απαντήσεις μερικών προέδρων Δ.Ε.Π αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Υ2: «Παλαιότερα, είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα που να εξανεμίζονται τα χρήματα και 

να μένουν απλήρωτοι λογαριασμοί. Πιστεύω όμως ότι ήταν κακή διαχείριση και όχι 

κατάχρηση δημόσιου χρήματος. Για παράδειγμα υπήρχε σχολείο που στις γιορτές των 

Χριστουγέννων έκαναν λογαριασμούς στο βιβλιοπωλείο 1000 και 1.500 ευρώ και στη 

συνέχεια για να μπορέσουν να αποπληρώσουν, δεν πλήρωναν το λογαριασμό της ΔΕΗ 
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για παράδειγμα. Ή άλλη περίπτωση, υπήρχε σχολείο που κλαίγονταν ότι δεν έχουνε 

λεφτά για να βάλουν πετρέλαιο και μετά έκαναν πολυδάπανες εκδρομές». 

 Υ11: «Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της διοίκησης του 2010-2014 

καταχράστηκε χρήματα αξίας 200.000 ευρώ. Εκείνη την περίοδο οι πρόεδροι 

μπορούσαν να σηκώνουν λεφτά από τις τράπεζες εν λευκώ, δηλαδή όσα ήθελαν ή όσα 

τους επέτρεπε η τράπεζα. Ο συγκεκριμένος άλλες φορές προσκόμίζε τιμολόγια 

παραποιημένα ή δεν προσκόμιζε καθόλου, μέχρι που έγινε έρευνα και εντοπίστηκε αυτή 

η μεγάλη τρύπα». 

 Υ13: «Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι παλιότερα δεν έκαναν διαγωνισμούς όταν 

ήτανε να προβούν σε μία αγορά ή να φτιάξουν κάτι σε ένα σχολείο. Έκαναν απευθείας 

αναθέσεις και γεννιούνται πολλά ερωτηματικά. Όπως επίσης έχουμε εντοπίσει υπέρογκα 

έξοδα σε πράγματα που δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτεί η Σχολική Επιτροπή, όπως για 

παράδειγμα άσκοπα έξοδα σε αποκριάτικα πάρτι στα σχολεία, με ξυλοπόδαρους, events 

κτλ. Άρα εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι κατάχρηση χρήματος. 

 Υ18: «Είχαν γίνει παλιότερα κάποιες αγορές, να πω για παράδειγμα κάποιου 

οπτικοακουστικoύ μέσου, που κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι δεν ήταν νόμιμο να γίνει, 

διότι ήταν τεράστια δαπάνη και θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Στην προκειμένη 

περίπτωση μιλάμε για κατάχρηση δημόσιου χρήματος η οποία είχε γίνει από τις παλιές 

Σχολικές Επιτροπές». 

 Υ47: «Υπήρχαν κυλικεία που είχαν αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς. Αναγκαστικά, εκ 

των πραγμάτων, κηρύχθηκαν έκπτωτοι και έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία 

δικαστικά». 

 Υ56: «Είχαμε εντοπίσει κάποια ποσά, από παλαιότερα Δ.Σ, τα οποία έλειπαν, και όταν 

καλέσαμε τους προέδρους να μας δώσουν εξηγήσεις, απάντησαν ότι δόθηκαν για 

πληρωμή μισθών, όμως δόθηκαν χωρίς μπλοκάκι, οπότε δεν υπήρχαν τα παραστατικά 

και οι αποδείξεις». 

 Υ68: «Όταν αναλάβαμε, δεν παραλάβαμε ποτέ από την προηγούμενη διοίκηση. Δεν 

παραλάβαμε τίποτα. Στους ελέγχους διαπιστώσαμε ότι λείπουν κάποια χρήματα, 

διαπιστώσαμε ότι δεν ξέρουμε πόσα χρήματα λείπουν και δεν μπορούμε να μάθουμε 

κιόλας πόσα χρήματα λείπουν. Λείπουν και παραστατικά και αποδείξεις και τιμολόγια 

γιατί δεν παραλάβαμε ποτέ». 

 Υ12: «Επειδή είναι υποψίες δεν έχω κάτι να αναφέρω». 
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 Υ32: «Έχουμε παραλάβει τεράστια ποσά απλήρωτων λογαριασμών σε ΔΕΚΟ, 

πετρέλαια, τηλεθέρμανση κ.τ.λ, τα οποία είμαστε σε ρυθμίσεις για να τα αποπληρώσουμε 

και επομένως εύλογα προκύπτει ότι γινόταν κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος τα 

προηγούμενα χρόνια». 

 Υ16: «Είχα εντοπίσει κάποιες περιπτώσεις που αφορούσαν αλόγιστες δαπάνες. Έξοδα 

που κατά την προσωπική μου άποψη δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει». 

 

81ο Ερώτημα – Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί; 

Πίνακας Ε348. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς το είδος των 

ενεργειών που έχουν προβεί σχετικά με τη διαφθορά/κατάχρηση δημοσίου χρήματος από 

παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών 

 Frequency Valid Percent 

Valid Σε καμία 9 64,3 

Δικαστική οδός 4 28,6 

Αναφορά περιπτώσεων στους ανώτερους 1 7,1 

Total 14 100,0 

Missing System 64  

Total 78  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε348, από τις 14 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

64,3% των προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει ότι δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια σχετικά με τα 

περιστατικά διαφθοράς/κατάχρησης δημοσίου χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών 

Επιτροπών που έχει εντοπίσει, το 28,6% απαντάει ότι έχει καταγγείλει τα περιστατικά και 

έχει απευθυνθεί στη δικαιοσύνη και τέλος, το 7,1% δηλώνει ότι έχει αναφέρει τα 

συγκεκριμένα ευρήματα στους ανώτερους. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μερικών 

προέδρων Δ.Ε.Π αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Υ2: «Ήταν πολύ παλιά περιστατικά. Κατά συνέπεια, το να ανατρέξουμε εμείς σε 

παλιότερες υποθέσεις, που ούτως ή άλλως είχε περάσει και άλλη δημοτική αρχή πριν 

από εμάς, ήταν δώρον άδωρον. Και δεν ήτανε θέμα κατάχρησης χρημάτων, αλλά 

κυρίως κακοδιαχείρισης». 

 Υ11: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκκρεμεί δικαστική απόφαση. Έγινε ένα δικαστήριο το 

οποίο πήρε αναβολή, και τώρα το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη είναι το επόμενο δικαστήριο». 

 Υ13: «Όχι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γιατί δεν έχουμε απτά στοιχεία. Εγώ αυτά 

που σας αναφέρω προκύπτουν από την εμπειρία μου και ως δημοτικός σύμβουλος της 
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αντιπολίτευσης εκείνη την εποχή που τα έβλεπα και τώρα που βλέπω τα χρέη που 

έχουμε αναλάβει την διοίκηση». 

 Υ68: «Έχω στείλει στο ΣΔΟΕ το φάκελο και έχουμε πάει στα δικαστήρια». 

 Υ9: «Επειδή είναι υποψίες, δεν έχουμε κάνει κάποια ενέργεια». 

 Υ: «Είχα δώσει αυτά τα στοιχεία στο Νομαρχιακό συμβούλιο και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι απέγινε». 

 Υ16: «Δεν είχα, ούτε έχω προβεί σε κάποια ενέργεια επειδή αυτές οι δαπάνες ήταν 

νομότυπες. Απλώς εγώ κρίνω ότι ήταν υπερβολικές ή και αχρείαστες και θα μπορούσαν 

να μην είχαν πραγματοποιηθεί».  

 

82ο Ερώτημα – Έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας περιπτώσεις μη ορθής διαχείρισης 

των κονδυλίων από τη Σχολική Επιτροπή; 

Αναφορικά με το 82ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους διευθυντές 

σχολικών μονάδων, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε349. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τον ανορθόδοξο τρόπο 

διαχείρισης των κονδυλίων από τη Σχολική Επιτροπή 

 Frequency Valid Percent 

Valid NAI 215 25,7 

OXI 622 74,3 

Total 837 100,0 

Missing System 15  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε349, από τις 837 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

74,3% των διευθυντών δηλώνει ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του περιπτώσεις μη 

ορθής διαχείρισης των κονδυλίων από τη Σχολική Επιτροπή, ενώ το 25,7% απάντησε θετικά. 

Πίνακας Ε350. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Ανορθόδοξος τρόπος διαχείρισης των 

κονδυλίων από τη Σχολική Επιτροπή (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Ανορθόδοξος τρόπος διαχείρισης 

των κονδυλίων από τη Σχολική 

Επιτροπή 

 

Περιοχή 

Chi – square  3.879 

df 5 

Sig.  .567 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  9.741 

df 12 

Sig.  .639 
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Φύλο 

Chi – square  .348 

df 1 

Sig.  .556 

 

Ηλικία 

Chi – square  3.837 

df 4 

Sig.  .429 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .897 

df 2 

Sig.  .639 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  .960 

df 7 

Sig.  .960 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  7.339 

df 7 

Sig.  .394 

 

Πίνακας Ε351. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Ανορθόδοξος τρόπος διαχείρισης των 

κονδυλίων από τη Σχολική Επιτροπή (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Ανορθόδοξος τρόπος διαχείρισης 

των κονδυλίων από τη Σχολική 

Επιτροπή 

 

Περιοχή 

Chi – square  3.874 

df 5 

Sig.  .568 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  8.257 

df 12 

Sig.  .765 

 

Φύλο 

Chi – square  .347 

df 1 

Sig.  .556 

 

Ηλικία 

Chi – square  3.362 

df 4 

Sig.  .499 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  .896 

df 2 

Sig.  .639 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  1.999 

df 7 

Sig.  .960 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  6.811 

df 7 

Sig.  .449 



386 
 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε350 και Ε351, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και του ανορθόδοξου τρόπου 

διαχείρισης των κονδυλίων από τη Σχολική Επιτροπή, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

83ο Ερώτημα – Έχετε εντοπίσει αλόγιστες σπατάλες ή περιστατικά κατάχρησης 

δημόσιου χρήματος από διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων; 

Αναφορικά με το 83ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν μόνο στους προέδρους 

Σ.Ε, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας Ε352. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τις αλόγιστες 

σπατάλες/περιστατικά κατάχρησης δημοσίου χρήματος από διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 46 30,3 

ΟΧΙ 106 69,7 

Total 152 100,0 

Missing System 4  

Total 156  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε352, από τις 152 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

69,7% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι δεν έχει εντοπίσει αλόγιστες σπατάλες ή περιστατικά 

κατάχρησης δημόσιου χρήματος από διευθυντές σχολικών μονάδων, ενώ το 30,3% απάντησε 

θετικά.  

Πίνακας Ε353. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αλόγιστες σπατάλες/ περιστατικά 

κατάχρησης δημοσίου χρήματος από διευθυντές σχολικών μονάδων (Pearson Chi-Square 

Tests) 

δδ Αλόγιστες σπατάλες/περιστατικά 

κατάχρησης δημοσίου χρήματος από 

διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  13.760 

df 5 

Sig.  .057 

 

Φύλο 

Chi – square  .029 

df 1 

Sig.  .864 

 Chi – square  8.726 
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Ηλικία df 4 

Sig.  .068 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  34.991 

df 28 

Sig.  .170 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.550 

df 3 

Sig.  .208 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .061 

df 1 

Sig.  .805 

 

Πίνακας Ε354. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Αλόγιστες σπατάλες/ περιστατικά 

κατάχρησης δημοσίου χρήματος από διευθυντές σχολικών μονάδων (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Αλόγιστες σπατάλες/περιστατικά 

κατάχρησης δημοσίου χρήματος από 

διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Περιοχή 

Chi – square  11.535 

df 5 

Sig.  .062 

 

Φύλο 

Chi – square  .029 

df 1 

Sig.  .865 

 

Ηλικία 

Chi – square  7.165 

df 4 

Sig.  .127 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  28.782 

df 28 

Sig.  .424 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.150 

df 3 

Sig.  .369 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .060 

df 1 

Sig.  .806 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε353 και Ε354, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου (Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και των αλόγιστων 

σπαταλών/περιστατικών κατάχρησης δημοσίου χρήματος από διευθυντές σχολικών μονάδων, 
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φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05. 

 

10.4 Δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Ο τρίτος και τελευταίος κεντρικός άξονας της έρευνας σχετίζεται με τις δυσλειτουργίες 

που παρατηρούνται και από τις 3 ομάδες του δείγματος, σχετικά με τη λειτουργία της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής.  

84ο Ερώτημα – Κατά την άποψή σας, έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες στη λειτουργία 

της Σχολικής Επιτροπής; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές; 

Αναφορικά με το 84ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν και στις 3 ομάδες του 

δείγματος, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε355. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την ύπαρξη 

δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ναι 133 85,3 

Όχι 23 14,7 

Total 156 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε355, από τις 156 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

85,3% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι έχει παρατηρήσει δυσλειτουργίες στη λειτουργία της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, ενώ το 14,7% απάντησε αρνητικά.  

Πίνακας Ε356. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής 

 

Περιοχή 

Chi – square  21.174 

df 5 

Sig.  .001 

 

Φύλο 

Chi – square  3.542 

df 1 

Sig.  .060 

 

Ηλικία 

Chi – square  14.381 

df 4 

Sig.  .106 
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Επάγγελμα 

Chi – square  59.215 

df 30 

Sig.  .345 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  4.589 

df 3 

Sig.  .205 

 

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .051 

df 1 

Sig.  .821 

 

Πίνακας Ε357. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων Σ.Ε * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής (Kruskal Wallis Tests)  

δδ Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής 

 

Περιοχή 

Chi – square  24.406 

df 5 

Sig.  .000181 

 

Φύλο 

Chi – square  3.519 

df 1 

Sig.  .061 

 

Ηλικία 

Chi – square  11.728 

df 4 

Sig.  .119 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  67.662 

df 30 

Sig.  .357 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  5.675 

df 3 

Sig.  .129 

  

Τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια) 

Chi – square  .051 

df 1 

Sig.  .822 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε356 (και τον Πίνακα Α45, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων [περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τύπος προέδρου 

(Α΄βάθμια ή Β΄βάθμια)] και της ύπαρξης δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι ο τύπος της περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

άποψη των προέδρων Σ.Ε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α= 0.05 [x² (5, N= 156)= 21.174, p= 0.000751 < α, V= 0.397 > 0.3]. Πιο 
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συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι στις νησιωτικές περιοχές και σε ποσοστό 41,7%, οι 

πρόεδροι εκφράζουν σε μικρότερο βαθμό την ύπαρξη δυσλειτουργίων στη λειτουργία 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, σε αντίθεση με τους προέδρους των υπόλοιπων 

περιοχών (αστικές 90,4%, ημιαστικές 88,2%, πεδινές 77,8%, ημιορεινές 100%, ορεινές 

75%), οι οποίοι δηλώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ύπαρξη προβλημάτων και 

δυσλειτουργιών (Πίνακας Β36, βλ. Παράρτημα: Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω 

επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-

Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε357) και εν συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ 

Mann-Whitney U (Πίνακας Γ37, βλ. Παράρτημα: Mann-Whitney U tests) μεταξύ των 

κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 

 

Β) Πρόεδροι Δ.Ε.Π  

Πίνακας Ε358. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς την ύπαρξη 

δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 66 84,6 

ΟΧΙ 12 15,4 

Total 78 100,0 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε358, από τις 78 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

84,6% των προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει ότι έχει παρατηρήσει δυσλειτουργίες στη λειτουργία της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, ενώ το 15,4% απάντησε αρνητικά.  

Πίνακας Ε359. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων ΔΕΠ * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής (Pearson Chi-Square Tests) 

 Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής 

 

Περιοχή 

Chi – square  13.827 

df 5 

Sig.  .017 

 

Φύλο 

Chi – square  1.170 

df 1 

Sig.  .279 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.233 

df 3 

Sig.  .745 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  17.823 

df 15 

Sig.  .272 
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Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  3.956 

df 3 

Sig.  .266 

 

Πίνακας Ε360. Δημογραφικά στοιχεία προέδρων ΔΕΠ * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής 

 

Περιοχή 

Chi – square  14.907 

df 5 

Sig.  .011 

 

Φύλο 

Chi – square  2.053 

df 1 

Sig.  .152 

 

Ηλικία 

Chi – square  1.247 

df 3 

Sig.  .742 

 

Επάγγελμα 

Chi – square  16.503 

df 15 

Sig.  .349 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Chi – square  2.293 

df 3 

Sig.  .514 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ε359 (και τον Πίνακα Α46, βλ. Παράρτημα: Chi square tests), 

από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων (περιοχή, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο) και της ύπαρξης 

δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι ο τύπος της 

περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη των προέδρων Δ.Ε.Π πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05 [x² (5, N= 78)= 

13.827, p= 0.017 < α, V= 0.440 > 0.3]. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται ότι στις νησιωτικές 

περιοχές και σε ποσοστό 33,3%, οι πρόεδροι Δ.Ε.Π εκφράζουν σε μικρότερο βαθμό την 

ύπαρξη δυσλειτουργίων στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, σε αντίθεση 

με τους προέδρους των υπόλοιπων περιοχών (αστικές 88,4%, ημιαστικές 71,4%, πεδινές 

77,8%, ημιορεινές 100%, ορεινές 100%), οι οποίοι δηλώνουν σε πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό την ύπαρξη προβλημάτων και δυσλειτουργιών (Πίνακας Β37, βλ. Παράρτημα: 

Crosstabulation). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον μη παραμετρικό έλεγχο 

σύγκρισης μέσων τιμών Krsuskal-Wallis H που πραγματοποιήθηκε (Πίνακας Ε360) και εν 
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συνεχεία από τα αλλεπάλληλα τεστ Mann-Whitney U (Πίνακας Γ38, βλ. Παράρτημα: Mann-

Whitney U tests) μεταξύ των κατηγοριών της εξαρτημένης μεταβλητής (με sig. < 0.0033). 

Γ) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Πίνακας Ε361. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς την ύπαρξη 

δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

 Frequency Valid Percent 

Valid ΝΑΙ 397 47,5 

ΟΧΙ 439 52,5 

Total 836 100,0 

Missing System 16  

Total 852  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε361, από τις 836 απαντήσεις που καταγράφησαν, το 

47,5% των διευθυντών δηλώνει ότι έχει παρατηρήσει δυσλειτουργίες στη λειτουργία της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, ενώ το 52,5% απάντησε αρνητικά.  

Πίνακας Ε362. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη λειτουργία 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής (Pearson Chi-Square Tests) 

δδ Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής 

 

Περιοχή 

Chi – square  10.760 

df 5 

Sig.  .056 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  22.198 

df 12 

Sig.  .087 

 

Φύλο 

Chi – square  .085 

df 1 

Sig.  .770 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.047 

df 4 

Sig.  .400 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.608 

df 2 

Sig.  .447 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  17.001 

df 7 

Sig.  .117 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  10.596 

df 7 

Sig.  .157 
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Πίνακας Ε363. Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη λειτουργία 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής (Kruskal-Wallis Tests) 

δδ Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής 

 

Περιοχή 

Chi – square  10.747 

df 5 

Sig.  .057 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης  

σχολικής μονάδας 

Chi – square  18.046 

df 12 

Sig.  .114 

 

Φύλο 

Chi – square  .085 

df 1 

Sig.  .771 

 

Ηλικία 

Chi – square  4.032 

df 4 

Sig.  .402 

 

Επιπλέον σπουδές 

Chi – square  1.606 

df 2 

Sig.  .448 

 

Συνολικός χρόνος  

εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

Chi – square  16.981 

df 7 

Sig.  .118 

 

Συνολικός χρόνος  

διευθυντικής εμπειρίας 

Chi – square  9.646 

df 7 

Sig.  .210 

Σύμφωνα με τους Πίνακες Ε362 και Ε363, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Chi-Square και 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο σύγκρισης μέσων τιμών Kruskal-Wallis Η που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων (περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας, φύλο, ηλικία, επιπλέον σπουδές, συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας) και της ύπαρξης δυσλειτουργιών στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος 

συσχέτισης μεταξύ της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α= 0.05.  

85ο Ερώτημα – Εάν έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Σχολικής 

Επιτροπής, ποιες είναι αυτές; 

Αναφορικά με το 85ο ερώτημα της έρευνας, το οποίο απευθύνονταν και στις 3 ομάδες του 

δείγματος, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 
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Α) Πρόεδροι Ενιαίων Σ.Ε  

Πίνακας Ε364. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς τις περιπτώσεις 

δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Έλλειψη προσωπικού 67 24,5 % 50,4 % 

Ελλιπής χρηματοδότηση 59 21,6 % 44,4 % 

Προβληματικό νομικό πλαίσιο 57 20,9 %  42,9 %  

Έλλειψη οργάνωσης 18 6,6 % 13,5 % 

Ελλιπής υποστήριξη από την τεχνική 

υπηρεσία του δήμου 

13 4,8 % 9,8 % 

Γραφειοκρατία  12 4,4 % 9,0 % 

Δήλωση πόθεν έσχες 10 3,7 % 7,5 % 

Η δομή και η λειτουργία της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής γενικά 

8 2,9 % 6,0 % 

Παράλογη φορολόγηση (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ) 6 2,2 % 4,5 % 

Επιλογή μελών χωρίς κριτήρια 6 2,2 % 4,5 % 

Έλλειψη προϋπολογισμού 6 2,2 % 4,5 % 

Απουσία ουσιαστικού ελέγχου 2 0,7 % 1,5 % 

Άμισθη θέση προέδρου 2 0,7 % 1,5 % 

Ύπαρξη 2 Σχολικών Επιτροπών 2 0,7 % 1,5 % 

Συνεχής απουσία μελών 2 0,7 % 1,5 % 

Νοοτροπία διευθυντών 2 0,7 % 1,5 % 

Επιλογή προέδρου χωρίς κριτήρια 1 0,4 % 0,8 % 

Total 273 100,0 % 205,3 % 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε364, από τις 133 απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε που 

δήλωσαν ότι έχουν εντοπίσει δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επτροπής, 

η πλειοψηφία εξ αυτών, ήτοι 50,5%, δηλώνει ότι ο κυριότερος παράγοντας δυσλειτουργίας 

είναι η έλλειψη προσωπικού και ικανών υπαλλήλων στο όργανο, με σημαντικότερο την 

ελλιπή γραμματειακή υποστήριξη (36,7%). Επόμενος ανασταλτικός παράγοντας και με 

ποσοστό 44,4% αποτελεί η ελλιπής χρηματοδότηση και τρίτο κατά σειρά εμφανίζεται το 

προβληματικό νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Από 

κει και έπειτα, κατά φθίνουσα σειρά έπεται η έλλειψη οργάνωσης (13,5%), η ελλιπής 

υποστήριξη από την τεχνική υπηρεσία του δήμου (9,8%), η γραφειοκρατία (9%), η 

αναγκαστική δήλωση πόθεν έσχες των μελών (7,5%), το γενικό πλαίσιο της δομής και της 

λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από καταβολής του (6%), η παράλογη 

φορολόγηση/Φ.Π.Α (4,5%), η διαδικασία επιλογής μελών χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια 

(4,5%), η έλλειψη προϋπολογισμού (4,5%), η απουσία ουσιαστικού ελέγχου από αρμόδια 
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όργανα (1,5%), η άμισθη θέση του προέδρου (1,5%), η ύπαρξη 2 Σχολικών Επιτροπών 

(1,5%), η συνεχής απουσία μελών στις συνεδριάσεις (1,5%), η νοοτροπία που έχουν αρκετοί 

διευθυντές σχετικά με το όργανο (1,5%) και τέλος, η διαδικασία επιλογής προέδρου χωρίς 

συγκεκριμένα κριτήρια (1,5%). Εξ αιτίας, α) της κρισιμότητας του συγκεκριμένου 

ερωτήματος, β) των πολλών, ουσιαστικών και μεγάλων απαντήσεων των προέδρων Σ.Ε, 

κρίνεται σκόπιμο να δημοσιευτεί στο Παράρτημα, ένα μεγάλο μέρος των συγκεριμένων 

απαντήσεων.  

Β) Πρόεδροι Δ.Ε.Π  

Πίνακας Ε365. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Δ.Ε.Π ως προς τις περιπτώσεις 

δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Ελλιπής χρηματοδότηση 31 26,2 % 47,0 % 

Έλλειψη προσωπικού 26 21,8 % 39,4 % 

Προβληματικό νομικό πλαίσιο 24 20,3 %  36,4 %  

Γραφειοκρατία 16 13,4 % 24,2 % 

Ελλιπής υποστήριξη από την τεχνική 

υπηρεσία του δήμου 

8 6,8 % 12,1 % 

Παράλογη φορολόγηση (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ) 3 2,5 % 4,6 % 

Επιλογή μελών χωρίς κριτήρια 3 2,5 % 4,6 % 

Δήλωση πόθεν έσχες 2 1,7 % 3,0 % 

Έλλειψη οργάνωσης 1 0,8 % 1,5 % 

Η δομή και η λειτουργία της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής γενικά 

1 0,8 % 1,5 % 

Δυσκολία προγραμματισμού αναγκών 1 0,8 % 1,5 % 

Άμισθη θέση προέδρου 1 0,8 % 1,5 % 

Ύπαρξη 2 Σχολικών Επιτροπών 1 0,8 % 1,5 % 

Συνεχής απουσία μελών 1 0,8 % 1,5 % 

Total 119 100,0 % 180,3 % 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Ε365, από τις 66 απαντήσεις των προέδρων Δ.Ε.Π 

που δήλωσαν ότι έχουν εντοπίσει δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επτροπής, η πλειοψηφία εξ αυτών, ήτοι 47%, δηλώνει ότι ο κυριότερος παράγοντας 

δυσλειτουργίας είναι η ελλιπής χρηματοδότηση. Επόμενος ανασταλτικός παράγοντας και με 

ποσοστό 39,4% αποτελεί η έλλειψη προσωπικού και ικανών υπαλλήλων στο όργανο, με 

σημαντικότερο την ελλιπή γραμματειακή υποστήριξη (38,5%) και τρίτο κατά σειρά 

εμφανίζεται το προβληματικό νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής (36,4%). Από κει και έπειτα, κατά φθίνουσα σειρά έπεται η γραφειοκρατία 
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(24,2%), η ελλιπής υποστήριξη από την τεχνική υπηρεσία του δήμου (12,1%), η παράλογη 

φορολόγηση (Φ.Π.Α, ΕΝΦΙΑ κτλ) (4,6%), η διαδικασία επιλογής μελών χωρίς συγκεκριμένα 

κριτήρια (4,6%), η αναγκαστική δήλωση πόθεν έσχες των μελών (3%), η έλλειψη οργάνωσης 

(1,5%), το γενικό πλαίσιο της δομής και της λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από 

καταβολής του (1,5%), η άμισθη θέση του προέδρου (1,5%), η ύπαρξη 2 Σχολικών 

Επιτροπών (1,5%), η συνεχής απουσία μελών στις συνεδριάσεις (1,5%) και τέλος, η 

δυσκολία προγραμματισμού των αναγκών (1,5%). Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις 

μερικών προέδρων Δ.Ε.Π αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα: 

 Υ13: «Ελλιπής στελέχωση υπαλλήλων κυρίως στη γραμματειακή υποστήριξη. Η 

Σχολική Επιτροπή χρειάζεται τουλάχιστον έναν γραμματέα που θα είναι και 

λογιστής». 

 Υ7: «Βασικό είναι η γραφειοκρατία σε κάποιο βαθμό, μας δημιουργεί θεματάκια». 

 Υ8: «Η έλλειψη προσωπικού, κυρίως για την γραμματειακή υποστήριξη. Είναι τόσο 

μεγάλος ο όγκος της δουλειάς που πρέπει να βγει που ένα άτομο δυσκολεύεται πάρα 

πολύ για να τα καταφέρει». 

 Υ11: «Η ελλιπής χρηματοδότηση. Πρέπει να αυξηθεί πάσει θυσία». 

 Υ46: «Το ελλιπές προσωπικό με άτομα με συγκεκριμένα κριτήρια και 

χαρακτηριστικά». 

 Υ29: «Η υποστελέχωση. Έχουμε αρκετή δουλειά και ζοριζόμαστε σε ορισμένες 

περιόδους». 

 Υ21: «Η νομοθεσία είναι πολύ μπερδεμένη, γιατί όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύει 

και δεν υπάρχουν και υπάλληλοι. Γενικά, με κάποια διοικητικά άτομα επιπλέον η 

σχολική επιτροπή Θα λειτουργούσε πολύ καλύτερα γιατί είναι πολύ μεγάλος φόρτος 

εργασίας. Επιπλέον, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να μεριμνήσει περισσότερο για τη 

συντήρηση των σχολικών μονάδων και την αναβάθμισή τους, έτσι ώστε να 

περιοριστούν οι δαπάνες. Υπάρχει δηλαδή ελλιπής χρηματοδότηση για τη συντήρηση 

των σχολικών μονάδων». 

 Υ26: «Το κυριότερο πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία, η οποία καθυστερεί τις 

Σχολικές Επιτροπές πάρα πολύ, γιατί όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνονται με 

συγκεκριμένο τρόπο και όλο αυτό είναι χρονοβόρο. Όλο αυτό βέβαια γίνεται για να 

υπάρχει και κάποιος έλεγχος, η σχολική επιτροπή είναι ένα νευραλγικό όργανο όμως, 

και πρέπει να λειτουργεί με ταχείς ενέργειες γιατί συνεχώς δημιουργούνται έκτακτα 

προβλήματα. Για το λόγο αυτό πολλές φορές αναγκαζόμαστε όλοι να κινούμαστε στα 
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όριά της νομιμότητας. Επίσης, η ελλιπής στελέχωση με προσωπικό. Θεωρώ ότι εάν 

υπήρχαν και άλλα άτομα σε αυτή την υπηρεσία θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερη 

δουλειά. Θα μπορούσαν οι Σχολικές Επιτροπές να αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα των 

σχολικών μονάδων κρατώντας το 90% της κατανομής και να έδιναν στα σχολεία το 

10%. Έτσι θα αποφεύγονταν πάρα πολλές αλόγιστες σπατάλες, θα γίνονταν οικονομία 

και όλο αυτό θα ήταν προς όφελος των ίδιων των σχολικών μονάδων». 

 Υ27: «Η σχολική επιτροπή θα έπρεπε να έχει διοικητικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή 

οι σχολικές επιτροπές, τουλάχιστον οι δικές μας, λειτουργούν με έναν εξωτερικό 

συνεργάτη λογιστή και όλοι οι υπόλοιποι είναι 8μηνίτες οι οποίοι έρχονται στο δήμο 

για δουλειά. Δεν μπορούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να μην έχουν 

προσωπικό δικό τους. Αλλά αν είχαν προσωπικό δικό τους θα έπρεπε να δαπανώνται 

λεφτά από τα λειτουργικά, από τα λεφτά των παιδιών δηλαδή, για να τους 

πληρώνονται». 

 Υ24: «Έλλειψη υπαλλήλων για γραμματειακή υποστήριξη, γραφειοκρατία σχετικά με 

τα έργα και τις αναθέσεις που δυσκολεύουν το έργο της σχολικής επιτοπής και δεν 

είναι ευέλικτη». 

 Υ5: «Η ελλιπής χρηματοδότηση. Αυτή δημιουργεί τα προβλήματα. Βρισκόμαστε 

συνέχεια σε μία διαδικασία να χρωστάμε σε ΔΕΚΟ, και να περιμένουμε τα λεφτά από 

την επόμενη κατανομή για να ξεχρεώσουμε τα χρωστούμενα. Όλο αυτό δημιουργεί 

έναν φαύλο κύκλο και μας δυσκολεύει». 

 Υ3: «Ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων. Η νομοθεσία γύρω από αυτό πρέπει να 

αλλάξει». 

 Υ38: «Η σχολική επιτροπή έχει ανάγκη από στελέχωση. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος 

της δουλειάς. Επίσης η επιλογή των μελών του Δ.Σ θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια, 

να είναι άτομα που γνωρίζουν την πραγματικότητα και την καθημερινότητα των 

σχολικών μονάδων». 

 Υ39: «Τα χρήματα. Και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω του βαρύ χειμώνα και των 

πετρελαίων θα έπρεπε να είναι περισσότερα τα χρήματα». 

 Υ15: «Η γραφειοκρατία και επίσης ότι δεν μπορεί να προϋπολογιστούν ακριβώς οι 

ανάγκες σε γραφική ύλη. Και αυτό δημιουργεί δυσκολίες, γιατί όταν 

πραγματοποιείται μία ανάρτηση δεν γίνεται να προβλέφθεί τι επιπλέον υλικό θα 

χρειαστούν τα σχολεία. Γενικά, επειδή τα σχολεία είναι ένας ζωντανός οργανισμός 

δεν μπορεί να γίνει εύκολα ο προγραμματισμός». 
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Γ) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 

Πίνακας Ε366. Κατανομή του δείγματος των διευθυντών ως προς τις περιπτώσεις 

δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Καθυστερήσεις/δυσκαμψία στην αντιμετώπιση άμεσων 

προβλημάτων  

52 9,7 % 13,0 % 

Τρόπος κατανομής των χρημάτων 28 5,2 % 7,0 % 

Καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων 25 4,6 %  6,3 %  

Καθυστερήσεις σε έργα-προμήθειες 23 4,3 % 5,8 % 

Έλλειψη τακτικής επικοινωνίας με Σ.Ε 21 3,9 % 5,3 % 

Αδιαφάνεια  21 3,9 % 5,3 % 

Επιλεκτική αντιμετώπιση/ευνοϊκή μεταχείριση 

προβλημάτων  

21 3,9 % 5,3 % 

Καθυστέρηση στην κατανομή των χρημάτων 20 3,7 % 5,0 % 

Γραφειοκρατία  18 3,3 % 4,5 % 

Προβληματική οικονομική διαχείριση 18 3,3 % 4,5 % 

Έλλειψη ενημέρωσης 17 3,2 % 4,3 % 

Παραταξιακός μηχανισμός/εξυπηρέτηση ρουσφετιών 16 3,0 % 4,0 % 

Έλλειψη οργάνωσης  13 2,4 % 3,3 % 

Αδυναμία ιεράρχησης αναγκών 13 2,4 % 3,3 % 

Αδιαφορία για τις ανάγκες και το έργο των σχολείων 13 2,4 %  3,3 %  

Απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας 12 2,2 % 3,0 % 

Μικρός αριθμός συνεδριάσεων 12 2,2 % 3,0 % 

Μη πραγματοποίηση συνεδριάσεων 11 2,0 % 2,8 % 

Ελλιπής χρηματοδότηση 11 2,0 % 2,8 % 

Μονοπρόσωπη/αυθαίρετη λήψη αποφάσεων από τον 

πρόεδρο 

11 2,0 % 2,8 % 

Επιλογή προέδρου χωρίς κριτήρια 10 1,9 % 2,5 % 

Διαδικασία προμήθειας υλικών 10 1,9 % 2,5 % 

Παλαιότερα χρέη 10 1,9 % 2,5 % 

Δυσκολία απαρτίας συνεδριάσεων λόγω μεγάλου 

αριθμού μελών 

9 1,7 % 2,3 % 

Υποστελέχωση  8 1,5 % 2,0 % 

Προβληματικοί διαγωνισμοί προμηθευτών 8 1,5 % 2,0 % 

Μη κοινοποίηση των κατανομών 7 1,3 % 1,8 % 

Απουσία ικανής γραμματειακής υποστήριξης 6 1,1 % 1,5 % 

Τεχνική υπηρεσία του δήμου 6 1,1 % 1,5 % 

Μη ορθή γνώση πραγματικών αναγκών των σχολείων 6 1,1 % 1,5 % 

Έλλειψη συνοχής και συνέχειας όταν αλλάζει η 

διοίκηση 

6 1,1 % 1,5 % 

Προσέλευση μελών  6 1,1 % 1,5 % 
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Χρονοβόρες συνεδριάσεις  6 1,1 % 1,5 % 

Σπατάλες  5 0,9 % 1,3 % 

Συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ 5 0,9 % 1,3 % 

Δυσλειτουργική επικοινωνία μεταξύ των μελών 5 0,9 %  1,3 %  

Απαξίωση μικρών σχολικών μονάδων 5 0,9 % 1,3 % 

Παρακράτηση εσόδων από κυλικεία 5 0,9 % 1,3 % 

Αδιαφορία διαχειριστών για τα όμορα σχολεία σε 

σχολικά συγκροτήματα 

4 0,7 % 1,0 % 

Επιλογή μελών χωρίς κριτήρια  4 0,7 % 1,0 % 

Δημιουργία συγκεντρωτικού συστήματος οικονομικής 

διαχείρισης 

4 0,7 % 1,0 % 

Απουσία διευθυντή σε συνεδριάσεις όταν τα θέματα 

αφορούν το σχολείο του 

4 0,7 % 1,0 % 

Ακατάλληλοι διοικητικοί υπάλληλοι 3 0,6 % 0,8 % 

Απουσία e-banking για τις οικονομικές συναλλαγές 3 0,6 % 0,8 % 

Απουσία προέδρου 3 0,6 % 0,8 % 

Δυσλειτουργική ώρα συνεδριάσεων 3 0,6 % 0,8 % 

Η δομή και λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

γενικά 

3 0,6 % 0,8 % 

Υπεξαίρεση χρημάτων 2 0,4 % 0,5 % 

Μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων 2 0,4 % 0,5 % 

Απουσία ελέγχου των δαπανών των σχολείων 2 0,4 % 0,5 % 

Δήλωση πόθεν έσχες μελών 2 0,4 % 0,5 % 

Total 538 100,0 

% 

135,7 % 

Στον Πίνακα Ε366 περιγράφονται αναλυτικά και σε φθίνουσα σειρά όλες οι περιπτώσεις 

δυσλειτουργιών της λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής που έχουν παρατηρηθεί από 

τους διευθυντές σχολικών μονάδων. 
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Κεφάλαιο 11ο – Συγκεντρωτικά αποτελέσματα  

1. Η μορφή της ενιαίας Σχολικής Επιτοπής 

Αντιλήψεις σχετικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Από τις απαντήσεις των 3 ομάδων του πληθυσμού του δείγματος (πρόεδροι Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών, πρόεδροι Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, διευθυντές σχολικών 

μονάδων) σχετικά με τη συνένωση όλων των παλιών Σχολικών Επιτροπών σε 2 ενιαίες, 

φαίνεται ότι οι απόψεις τους δεν συμβαδίζουν. Από την μία πλευρά (Τοπική Αυτοδιοίκηση), 

η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε και Δ.Ε.Π συμφωνεί με την αλλαγή που έλαβε 

χώρα (87% και 75,6% αντίστοιχα), ενώ από την άλλη πλευρά (ενεργός χώρος της 

εκπαίδευσης), οι διευθυντές εμφανίζονται διχασμένοι (43,9% συμφωνούν, 32,9% διαφωνούν 

και 23,2% κρατούν ουδέτερη στάση). Τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων δείχνουν 

ότι στη μεν Τοπική Αυτοδιοίκηση ο παράγοντας της περιοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στις αντιλήψεις των ερωτώμενων, μιας και οι πρόεδροι στις νησιωτικές περιοχές είναι πιο 

προβληματισμένοι και δύσπιστοι αναφορικά με τις αλλαγές που έγιναν. Στους δε διευθυντές, 

οι παράγοντες που επηρεάζουν το ερώτημα είναι το φύλο, η ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας. 

Οι γυναίκες είναι πιο διστακτικές να εκφράσουν την συμφωνία τους με την συνένωση των 

παλιών Σ.Ε και οι νεότεροι σε ηλικία διευθυντές, με λιγότερα έτη προϋπηρεσίας, 

εμφανίζονται περισσότερο αρνητικοί στις νέες αλλαγές σε σχέση με τους γηραιότερους.  

Αναφορικά με την άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια 

αποκέντρωσης που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία, από τα αποτελέσματα της 

έρευνας φαίνεται ότι οι ερωτώμενοι δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στη συγκεκριμένη 

ερώτηση. Από τη μία πλευρά, αυτό αποτυπώνεται από τις τιμές των ποσοστών των θετικών 

και των αρνητικών απαντήσεων, όπου οι τιμές δεν ήταν φανερά συγκεντρωμένες προς μία 

τάση, και από την άλλη, από το μεγάλο ποσοστό που συγκέντρωσαν οι ουδέτερες απαντήσεις 

(34,9% πρόεδροι Σ.Ε, 37,2% πρόεδροι Δ.Ε.Π, 26,4% διευθυντές), πράγμα που καταδεικνύει 

ότι οι ερωτώμενοι δεν μπορούσαν να συνδυάσουν τις προαναφερθείσες αλλαγές με το 

αποκεντρωτικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι θετικές 

απαντήσεις (46,7% των προέδρων Σ.Ε, 32,1% των προέδρων Δ.Ε.Π και το 40% των 

διευθυντών σχολικών μονάδων) υπερισχύουν των αρνητικών απαντήσεων (18,4% των 

προέδρων Σ.Ε, 21,8% των προέδρων Δ.Ε.Π και το 33,6% των διευθυντών σχολικών 

μονάδων). Ειδικά για τους προέδρους Σ.Ε, παρατηρείται ότι οι άνδρες εξέφρασαν την 

συμφωνία τους σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι οι γυναίκες. 
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Το όργανο 

Τα μέλη 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε φαίνεται ότι η πλειοψηφία των δήμων προτιμά τα 

διευρυμένα σχήματα (από 11 μέλη και πάνω) σε ποσοστό 72,4%. Από τη στατιστική ανάλυση 

προκύπτει ότι οι αστικές και ημιαστικές περιοχές έχουν μεγαλύτερη προτίμηση στα μεγάλα 

σχήματα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, μη αστικές περιοχές, που προτιμούν τα μικρότερα. 

Επιπρόσθετα, από την έρευνα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των προέδρων Σ.Ε 

δηλώνει σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένο από τον αριθμό των μελών των διοικητικών 

συμβουλίων, με ένα ποσοστό που αγγίζει το 69%. 

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής του αριθμού των μελών των Δ.Σ, από τις απαντήσεις 

των προέδρων Σ.Ε διακρίνεται ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών (41,7%), η επιλογή του αριθμού έχει γίνει από παλαιότερα έτη, κάθε νέα δημοτική 

αρχή διατηρεί την ίδια σύνθεση και οι πρόεδροι δεν γνωρίζουν για ποιο λόγο έχει επιλεγεί ο 

συγκεκριμένος αριθμός μελών. Το 24,4% δηλώνει για να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση, 

το 16,7% ότι έτσι ορίζεται από τη νομοθεσία, το 5,8% ότι είναι πιο λειτουργικό, το 7,7% ότι 

έχει ληφθεί υπόψιν το πληθυσμιακό κριτήριο της περιοχής και τέλος, το 3,8% ότι είναι 

πολιτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  

Σχετικά με τη συμμετοχή των μελών που έχουν θεσμικό ρόλο στο Δ.Σ της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής, από τις ερωτήσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν, φαίνεται ότι οι 

διευθυντές σχολικών μονάδων συμμετέχουν ενεργά στα διοικητικά συμβούλια (93,5%), όπως 

επίσης και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων (93,6%). Στον αντίποδα, αναφορικά με τον 

εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα στοιχεία 

καταδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα μέλη συμμετέχουν λιγότερο ενεργά, με ένα ποσοστό της 

τάξεως του 43,6%.  

Αναφορικά με τα κριτήρια που γίνεται η επιλογή των υπόλοιπων μελών (απλών πολιτών) 

για την στελέχωση των διοικητικών συμβουλίων, από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε 

φαίνεται ότι τα κριτήρια που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι το πολιτικό 

(42,4%) και το εκπαιδευτικό (25,6%), με κυριάρχη πρακτική να αποτελεί ο συνδυασμός και 

των δύο κριτηρίων. Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι στις αστικές, ημιαστικές και 

πεδινές περιοχές τον μεγαλύτερο ρόλο για την επιλογή των πολιτών διαδραματίζει το 

πολιτικό κριτήριο (επιλογή δημάρχου), ενώ στον αντίποδα, το κριτήριο που επικρατεί για την 
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επιλογή των πολιτών στις ημι-ορεινές και ορεινές περιοχές είναι το εκπαιδευτικό (άτομα που 

προέρχονται από τον χώρο της εκπαίδευσης). Επιπρόσθετα, από την έρευνα προκύπτει ότι μία 

ακόμη παράμετρος που λαμβάνουν υπόψιν τους οι πρόεδροι Σ.Ε, σε ποσοστό 42,3%, είναι η 

επιλογή πολιτών με εξειδικευμένες γνώσεις, με σκοπό να βοηθήσουν από τη σκοπιά τους, με 

οποιονδήποτε τρόπο, το έργο της Σχολικής Επιτροπής. 

Ο πρόεδρος 

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων 

είναι εκλεγμένα μέλη (92,3%), ενώ το 7,7% είναι μη αιρετά μέλη. Επιπρόσθετα, όπως οι ίδιοι 

δηλώνουν, το 91% δεν λαμβάνει κάποια αμοιβή για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει, 

ενώ το 9% δηλώνει πως πληρώνεται σε μηνιαία βάση.  

Εστιάζοντας στο έργο τους, και πιο συγκεκριμένα στον επιμερισμό αρμοδιοτήτων στα 

μέλη του Δ.Σ, το 58,3% των προέδρων Σ.Ε και το 67,7% των διευθυντών δηλώνει ότι δεν έχει 

επιμεριστεί μέρος των αρμοδιοτήτων του προέδρου στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ενώ το 

41,7% και το 32,3% αντίστοιχα, δηλώνει ότι τέτοιου είδους ενέργειες έχουν 

πραγματοποιηθεί. 

Αναφορικά με τη χρήση ειδικού λογισμικού για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Σ.Ε 

και των διευθυντών, το 47,4% των προέδρων Σ.Ε και το 28,9% των διευθυντών απαντά 

θετικά. Και οι 2 ομάδες συμφωνούν ότι στις αστικές και ημιαστικές περιοχές η χρήση 

τέτοιων λογισμικών πραγματοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό, απ’ ότι στις υπολοιπες μη 

αστικές περιοχές.  

Σχετικά με την παρουσία των διευθυντών σχολικών μονάδων στο Δ.Σ της Σ.Ε, από τις 

απαντήσεις που καταγράφησαν, φαίνεται ότι οι πρόεδροι Σ.Ε είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 

ικανοποιημένοι στο συγκεκριμένο θέμα, σε ποσοστό 85,8%. 

Αναφορικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στους προέδρους Σ.Ε και 

όλους τους διευθυντές της περιοχής ευθύνης τους, οι απόψεις των 2 ομάδων του δείγματος 

δεν φαίνεται να ταυτίζονται. Ενώ οι πρόεδροι δηλώνουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό την 

ικανοποίησή τους σχετικά με την επικοινωνία και την συνεργασία που έχουν με τους 

διευθυντές σχολικών μονάδων (87% και 85,1% αντίστοιχα)90, παρόλου που το 51,9% 

δηλώνει ότι έχει έρθει αντιμέτωπο με διευθυντές που ασκούν έντονες πιέσεις, στον αντίποδα, 

                                                             
90 Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έχει καταγραφεί αρνητική άποψη. 
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οι ίδιοι οι διευθυντές δεν επιβεβαιώνουν την αρμονική αυτή επικοινωνία/συνεργασία. Οι 

διευθυντές, σε ποσοστό 6,5% εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους, σε ποσοστό 8,3% δηλώνουν 

ελάχιστα ικανοποιημένοι και μόλις ένα ποσοστό της τάξεως του 58% δηλώνει απερίφραστα 

την ικανοποίησή του πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.   

Σχετικά με το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, από τις απαντήσεις των διευθυντών 

φαίνεται ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό σχολικών μονάδων (47,7%) δεν πραγματοποιείται η 

συνεδριάση του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας. Η κύρια μεταβλητή που επηρεάζει τη 

συγκεκριμένη τιμή είναι οι προϊσταμένες των νηπιαγωγείων, οι οποίες δηλώνουν σε αρκετά 

μεγάλο ποσοστό (61,7%) την μη πραγματοποίηση των συγκεκριμένων συμβουλίων. Το 

παραπάνω επιβεβαιώνεται και από τις αντιλήψεις των προέδρων Σ.Ε, οι οποίοι δεν 

εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον ενεργό ρόλο του Συμβουλίου Σχολικής 

Κοινότητας. Το 20% εκφράζει την δυσαρέσκειά του, το 45,5% την ικανοποίησή του και ένα 

αρκετά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 34,6% εμφανίζεται μέτρια ικανοποιημένο. 

Αναφορικά με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε 

εμφανίζεται θετικά διακείμενη στην παρουσία του εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων στο Δ.Σ 

της Σ.Ε σε ποσοστό 67%, αρνητικά διακείμενο το 13,5%, ενώ το 19,5% δηλώνει μέτριο 

ικανοποιημένο. 

Σχετικά με την παρουσία των  πολιτών, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων φαίνεται 

ότι το 64% των προέδρων είναι πολύ έως απόλυτα ικανοποιημένο από την παρουσία των 

πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε, το 6% δηλώνει ελάχιστα ικανοποιημένο και το 30% εκφράζει μια 

πιο μέτρια ικανοποίηση. Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων φαίνεται επιπρόσθετα, 

ότι οι πρόεδροι των Σ.Ε στις ημιαστικές και πεδινές περιοχές, εμφανίζονται λιγότερο 

ικανοποιημένοι σχετικά με την παρουσία των πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε, σε αντίθεση με τους 

προέδρους των υπόλοιπων περιοχών, οι οποίοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι σε αρκετά 

μεγαλύτερο βαθμό. 

Αναφορικά με τη δημιουργία επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους προέδρους Σ.Ε, πάνω 

σε θέματα ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών, κατανομής και διαχείρισης κονδυλίων, από τις 

απαντήσεις που καταγράφησαν, η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (98,1%) 

απάντησε θετικά ως προς την δημιουργία τέτοιων σεμιναρίων (αξιοσημείωτο είναι ότι 72,1% 

συμφωνεί απόλυτα). 
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Λειτουργία του οργάνου 

Από την έρευνα φαίνεται ότι οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές εφαρμόζουν καθολικά τη 

νομοθεσία σχετικά με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνεδριάσεων, καθώς το 99,4% 

συνεδριάζει απαρέγκλιτα 1 φορά το μήνα, με το 15,4% εξ αυτών να συνεδριάζουν και 

περισσότερες φορές. Επιπρόσθετα, από την στατιστική ανάλυση διακρίνεται ότι οι πρόεδροι 

οι οποίοι έχουν σχέση με την εκπαίδευση (εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί) και οι 

πρόεδροι που δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση (με ανώτερο ή ανώτατο επίπεδο 

μόρφωσης), έχουν την τάση να συνεδριάζουν περισσότερο από 1 φορά το μήνα για τις 

ανάγκες τις Σ.Ε, σε αντίθεση με τους προέδρους μέσου επιπέδου μόρφωσης, οι οποίοι 

φαίνεται να πραγματοποιούν τυπικά μόνο τη συνεδρίαση που ορίζεται από τη νομοθεσία. 

Αναφορικά με την απαρτία των συνεδριάσεων του οργάνου, από τις απαντήσεις των 

προέδρων προκύπτει ότι η καθολική απαρτία στις συνεδριάσεις επιτυγχάνεται σπάνια, καθώς 

μόνο το 11,5% των προέδρων δήλωσε κάτι αντίστοιχο, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 

(88,5%) δήλωσε ότι τα συμβούλια πραγματοποιούνται με τη νόμιμη απαρτία και όχι την 

καθολική. Από τη στατιστική ανάλυση διακρίνεται επίσης, ότι οι περιοχές που εμφανίζουν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά καθολικής απαρτίας είναι οι ορεινές.    

Σχετικά με την διακριτότητα των ρόλων των μελών του Δ.Σ, φαίνεται ότι οι απόψεις των 

προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων, οι οποίοι συμμετέχουν στο Δ.Σ της 

Σ.Ε, ταυτίζονται. Και οι 2 ομάδες συμφωνούν (66,7% και 72,7% αντίστοιχα) ότι οι ρόλοι 

ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ είναι διακριτοί και ότι το κάθε μέλος έχει τον ρόλο του. 

Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης και των 2 ομάδων σχετικά με τη σχέση που έχουν 

τα μέλη του Δ.Σ μεταξύ τους, οι απόψεις των προέδρων και των διευθυντών, οι οποίοι 

συμμετέχουν στο Δ.Σ της Σ.Ε, διαφοροποιούνται. Οι πρόεδροι Σ.Ε σε ποσοστό 85,9% 

δηλώνουν την ικανοποίησή τους από τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ μεταξύ τους, σε 

ποσοστό 1,3% δηλώνουν την δυσαρέσκειά τους και το 12,8% διατηρεί μια πιο ουδέτερη 

στάση. Στον αντίποδα, οι διευθυντές εκφράζουν σε πολύ μικρότερο βαθμό την ικανοποίησή 

τους από τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ μεταξύ τους (52,5%), σε μεγαλύτερο βαθμό 

την δυσαρέσκεια τους (12,5%), ενώ πολύ μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό εκείνων που 

κρατούν ουδέτερη στάση (35%). 

Σχετικά με το κλίμα των συνεδριάσεων, και σε αυτό το ερώτημα οι απόψεις των 2 ομάδων 

φαίνεται να διαφοροποιούνται. Οι πρόεδροι Σ.Ε σε ποσοστό 92,9% δηλώνουν την 
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ικανοποίησή τους από το κλίμα των συνεδριάσεων, σε ποσοστό 1,3% δηλώνουν την 

δυσαρέσκειά τους και το 5,8% διατηρεί μια πιο ουδέτερη στάση. Στον αντίποδα, οι 

διευθυντές που συμμετέχουν στο Δ.Σ της Σ.Ε εκφράζουν σε πολύ μικρότερο βαθμό την 

ικανοποίησή τους από το κλίμα των συνεδριάσεων (59%), σε μεγαλύτερο βαθμό την 

δυσαρέσκειά τους (10,5%), ενώ πολύ μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό εκείνων που κρατούν 

ουδέτερη στάση (30,5%). 

Αναφορικά με την δημιουργία ομάδων/συνασπισμού μελών κατά τη διάρκεια του Δ.Σ, οι 

απόψεις των 2 ομάδων φαίνεται να ταυτίζονται, αν και οι διευθυντές δηλώνουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό την ύπαρξη τέτοιων ομάδων (28,7%), σε αντίθεση με τους προέδρους 

(9%). Ωστόσο, το σημείο που υπάρχει πλήρης ταύτιση αφορά τις περιοχές που εντοπίζεται 

αυτή η τάση δημιουργίας συνασπισμού μελών (ορεινές περιοχές).   

Σχετικά με το εάν ο πολιτικός φορέας του κάθε μέλους επηρεάζει την λειτουργία της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι και σε αυτό το ερώτημα οι αντιλήψεις των 2 

ομάδων ταυτίζονται, αν και οι διευθυντές εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτή τη συνθήκη 

(38,7%), σε αντίθεση με τους προέδρους (25%). Οι διευθυντές εμφανίζονται πιο επικριτικοί, 

καθώς το 40,5% δήλωσε την ύπαρξη τέτοιων περιστατικών, ενώ από την άλλη πλευρά, οι 

πρόεδροι εμφανίζονται πιο μετριοπαθείς (20,5%).  

Αναφορικά με το εάν υπάρχει συλλογικότητα κατά τη λήψη των αποφάσεων, από τις 

απαντήσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο Δ.Σ της Σ.Ε προκύπτει 

ότι στα περισσότερα διοικητικά συμβούλια οι αποφάσεις λαμβάνονται με συλλογικό τρόπο 

(84,2%). 

Υποστήριξη Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από άτομα ή υπηρεσίες 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (90,4%) υποστηρίζεται από άτομα ή υπηρεσίες του δήμου, με 

σκοπό να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας το έργο τους. Ωστόσο, διακρίνεται ότι οι Ενιαίες 

Σχολικές Επιτροπές σε πεδινές και ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα 

αναφορικά με την υποστήριξη του οργάνου από τον δήμο.  

Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης των διευθυντών σχολικών μονάδων σχετικά με 

την παρουσία και το έργο των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων, από τις απαντήσεις που 

καταγράφησαν είναι εμφανές το ποσοστό της δυσαρέσκειας και η ανεπάρκεια της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας. Το 42,4% των διευθυντών δηλώνει σε μεγάλο βαθμό την 
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δυσαρέσκειά του σχετικά με την τεχνική υπηρεσία του δήμου, σε αντίθεση με το 27,7% που 

εκφράζει την ικανοποίησή του. Αρκετά μεγάλο είναι και το ποσοστό της ουδέτερης στάσης 

που αγγίζει το 30%. 

Ο ρόλος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων σχετικά με 

τον ρόλο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι οι απόψεις των 2 ομάδων πληθυσμού 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, ταυτίζονται. Η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε 

(89,1%) και η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών σχολικών μονάδων (95,8%) δηλώνει 

ότι το όργανο ασχολείται αποκλειστικά με τον ρόλο για τον οποίο έχει συσταθεί (οικονομική 

διαχείριση) και δεν επεμβαίνει με κανέναν τρόπο στα σχολικά δρώμενα. Ωστόσο, ένα πολύ 

μικρό ποσοστό προέδρων και διευθυντών (10,9% και 4,2% αντίστοιχα) δηλώνει ότι τέτοιες 

παρεμβάσεις σε σχολεία είναι συχνές, καθώς οι Σ.Ε αναλαμβάνουν από μόνες τους δράσεις 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα (σεμινάρια, εκδηλώσεις, δράσεις).  

Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων σχετικά με 

τις προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι οι 

αντιλήψεις των 2 ομάδων διαφοροποιούνται. Αρχικά, η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε 

(71,8%) δηλώνει ότι το όργανο, με την ισχύουσα μορφή του, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα 

προβλήματα και πως δεν θα έκαναν κάποια παρέμβαση στο νομοθετικό πλαίσιο. Στον 

αντίποδα, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων εμφανίζονται διχασμένοι. Το 49,1% 

συμφωνεί με την πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε, ωστόσο το υπόλοιπο 50,9% δηλώνει τη 

διαφωνία του.  

Εξετάζοντας εις βάθος τα μέρη των ομάδων που διαφωνούν, δηλαδή το 28,2% των 

προέδρων Σ.Ε και το 50,9% των διευθυντών, από την έρευνα προκύπτει ότι οι προτεινόμενες 

αλλαγές των 2 ομάδων εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία. Πιο συγκεκριμένα, οι πρόεδροι 

Σ.Ε, κυρίως στις αστικές και ημιαστικές περιοχές, δηλώνουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

ότι η σημαντικότερη αλλαγή που πρέπει να λάβει χώρα στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής είναι η μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ (61%). Η δεύτερη πιο σημαντική 

αλλαγή αφορά τον τρόπο επιλογής των μελών του Δ.Σ (17,4%). Άλλες αλλαγές που 

προτείνονται, σε πολύ μικρότερο βαθμό όμως, αφορούν την αύξηση του αριθμού των 
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εκπροσώπων από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων (6,5%) και τέλος, τη μείωση του 

αριθμού των αιρετών αντιπροσώπων (6,5%). 

Στον αντίποδα, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που απάντησαν θετικά, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους δηλώνουν ότι η σημαντικότερη αλλαγή που πρέπει να λάβει χώρα 

στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής είναι η επιστροφή των Σχολικών Επιτροπών στο 

προηγούμενο καθεστώς (27,8%). Η δεύτερη τη τάξει αλλαγή αφορά την αύξηση του αριθμού 

διευθυντών που συμμετέχουν στο Δ.Σ (19,4%), καθώς και η συχνή εναλλαγή των μελών-

διευθυντών στο Δ.Σ (5,8%). Άλλες αλλαγές που προτείνονται, αφορούν την αύξηση του 

αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης του οργάνου (9,7%), τη 

μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ (9,4,%), την επιλογή των μελών βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων (8,1%), την κατάργηση των αιρετών αντιπροσώπων στο Δ.Σ 

(5,8%) και τέλος, να ορίζεται εκπαιδευτικός στη θέση του προέδρου (5,4%) 

2. Οικονομική διαχείριση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Έσοδα 

Γενικά στοιχεία εσόδων 

Σύμφωνα με τους προέδρους Δ.Ε.Π (97,4%), η κρατική χρηματοδότηση για τα 

λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων (Κ.Α.Π) πιστώνεται στους λογαριασμούς των 

δήμων σε 4 ισόποσες δόσεις και στη συνέχεια κατανέμονται στις 2 Σχολικές Επιτροπές του 

κάθε δήμου. Το μεγαλύτερο μέρος των προέδρων Σ.Ε (63,5%) εμφανίζεται από καθόλου έως 

ελάχιστα ικανοποιημένο από τα χρήματα που λαμβάνει από το κράτος, ένα ποσοστό της 

τάξεως του 26,9% δηλώνει σε μέτριο βαθμό την ικανοποίησή του, ενώ στον αντίποδα, μόνο 

το 9,6% εμφανίζεται πολύ ικανοποιημένο. Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι τα 

μεγαλύτερα ποσοστά δυσαρέσκειας εντοπίζονται στις αστικές, ημιαστικές και πεδινές 

περιοχές, ενώ οι πρόεδροι των υπόλοιπων περιοχών (ημιορεινές, ορεινές, νησιωτικές) 

εμφανίζονται πιο μετριοπαθείς.  

Σύμφωνα με τους διευθυντές σχολικών μονάδων, το 63,4% εξ αυτών δηλώνει ότι το ποσό 

της κρατικής επιχορήγησης που τους αποδίδεται, δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

λειτουργικών τους αναγκών. Τα μεγαλύτερα ποσοστά δυσαρέσκειας των διευθυντών 

εμφανίζονται σε αστικές, ημιαστικές και πεδινές περιοχές. Αναλύοντας περισσότερο τα ίδια 

δεδομένα, από την έρευνα προκύπτει ότι οι διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

εκφράζουν σε εντονότερο βαθμό την δυσαρέσκειά τους (70%) σχετικά με τη χρηματοδότηση 
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που λαμβάνουν από την πολιτεία (72% νηπιαγωγεία, 68,7% δημοτικά), σε αντίθεση με τους 

διευθυντές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τα ποσοστά δυσαρέσκειάς τους (54%) 

είναι εμφανώς χαμηλότερα (46,1% γυμνάσια, 56,4% λύκεια, 60% ΕΠΑ.Λ). 

Προέλευση λοιπών εσόδων 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και των προέδρων Δ.Ε.Π προκύπτει ότι εκτός από 

τους Κ.Α.Π, οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές έχουν έσοδα από τα κυλικεία (88,5% - 91% 

αντίστοιχα), από δωρεές κυρίως σε είδος, αλλά και σε χρήμα (32,7% - 37,2% αντίστοιχα), 

από την εκμετάλλευση των σχολικών χώρων (25% - 21,8% αντίστοιχα), από δημοτικές 

τακτικές επιχορηγήσεις (17,3% - 16,7% αντίστοιχα), από την εκμετάλλευση των σχολικών 

αγρών (13,5% - 10,3% αντίστοιχα) και τέλος, από την εκμετάλλευση της σχολικής 

περιουσίας (8,3% - 11,5% αντίστοιχα). 

Κυλικεία 

Από τις απαντήσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων προκύπτει ότι το ποσοστό 

λειτουργίας των κυλικείων, στις σχολικές μονάδες της χώρας αγγίζει το 51,4%. Ωστόσο, και 

οι 2 ομάδες του δείγματος (πρόεδροι Σ.Ε και διευθυντές) συμφωνούν πως στις σχολικές 

μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το ποσοστό των κυλικείων που λειτουργούν 

(90,9% γυμνάσια, 90,5% ΓΕ.Λ, 92% ΕΠΑ.Λ) είναι εμφανώς πολύ μεγαλύτερο από το 

ποσοστό των κυλικείων που λειτουργούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (6,8% 

νηπιαγωγεία, 46,2% δημοτικά). Επιπρόσθετα, από τα ίδια δεδομένα προκύπτει ότι στις 

σχολικές μονάδες αστικών και ημιαστικών περιοχών, το ποσοστό λειτουργίας των κυλικείων 

κυμαίνεται σε αρκετά μεγαλύτερα επίπεδα (62,1% και 53,1% αντίστοιχα) σε σχέση με τα 

ποσοστά λειτουργίας κυλικείων στις υπόλοιπες περιοχές (31,7% πεδινές, 37,3% ημιορεινές, 

16,7% ορεινές, 36,5% νησιωτικές). 

Αναφορικά με την διαχείριση των εσόδων των κυλικείων, οι απαντήσεις των 2 ομάδων 

διαφοροποιούνται σημαντικά. Το 59,9% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι τα έσοδα από τα 

κυλικεία επιστρέφονται στις σχολικές μονάδες από τις οποίες προέρχονται, γεγονός όμως που 

δεν επιβεβαιώνεται από τους διευθυντές, καθώς μόνο το 33,5% εξ αυτών δηλώνει ότι η 

διαχείριση των συγκεκριμένων χρημάτων γίνεται από τους ίδιους. 

Σχετικά με τις σχολικές μονάδες όπου τα κυλικεία δεν λειτουργούν, σύμφωνα με τους 

προέδρους Σ.Ε οι λόγοι που συντρέχουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έλλειψη 
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ενδιαφέροντος από ιδιώτες (62%), η έλλειψης χώρου (33,8%), ο μικρός αριθμός μαθητών στα 

ολιγοθέσια σχολεία (15,5%), η γραφειοκρατία (4,2%) και τέλος, η έλλειψη αδειών (2,8%). 

Ενέργειες αύξησης της χρηματοδότησης 

Αναφορικά με τις ενέργειες που κάνουν οι πρόεδροι Σ.Ε για να βρουν επιπλέον 

χρηματοδότηση όταν η κρατική επιχορήγηση δεν επαρκεί, το 63,5% δηλώνει ότι ζητάει 

έκτακτη επιχορήγηση από τον δήμο, το 21,2% απαντά ότι δεν έχει έρθει ποτέ αντιμέτωπο με 

μια τέτοια κατάσταση, το 6,4% ότι καθυστερεί την αποπληρωμή των προμηθευτών, το 2,6% 

ότι έχει δημιουργήσει αποθεματικό ταμείο και ότι το χρησιμοποιεί όταν υπάρχει έκτακτη 

ανάγκη, το 1,3% ότι μειώνει το ποσό που κατανέμει στα σχολεία και τέλος, το 5,1% ότι δεν 

προβαίνει σε καμία ενέργεια. 

Έξοδα 

Καθαριότητα σχολικών μονάδων 

Το σύνολο των προέδρων Σ.Ε (98,8%) δηλώνει ότι η βασική πηγή χρηματοδότησης για τις 

σχολικές καθαρίστριες προέρχεται από τη Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

(ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Ωστόσο, υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξεως του 2,6%, το οποίο δηλώνει ότι 

οι σχολικές καθαρίστριες δεν επαρκούν για τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους και είναι 

αναγκασμένοι να προσλαμβάνουν επιπρόσθετο προσωπικό καθαριότητας.  

Σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης των συγκεκριμένων καθαριστριών (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το 59% 

των προέδρων Σ.Ε εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένο από τη νομοθεσία πάνω στο 

συγκεκριμένο ζήτημα. 

Αναφορικά με το έργο που επιτελούν οι σχολικές καθαρίστριες, από τις απαντήσεις των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων προκύπτει ότι το 14,3% εκφράζει την δυσαρέσκειά του 

σχετικά με το συγκεκριμένο ερώτημα, το 56,8% εμφανίζεται πολύ έως απόλυτα 

ικανοποιημένο από το έργο των καθαριστριών, ενώ το 28,9% επιλέγει την ουδέτερη στάση. 

Αναλύοντας περισσότερο τα ίδια δεδομένα, οι άντρες εκφράζουν την ικανοποίησή τους σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (67,9%), σε αντίθεση με τις γυναίκες, οι οποίες εμφανίζονται λιγότερο 

ικανοποιημένες (46,9%) και συνάμα πιο απαιτητικές. 

Σχετικά με την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής, το 

6,8% των διευθυντών εμφανίζεται ελάχιστα έως καθόλου ικανοποιημένο από τις 

συγκεκριμένες προμήθειες, το 19,8% δηλώνει μέτρια ικανοποιημένο και η πλειοψηφία των 
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διευθυντών, με ένα ποσοστό της τάξεως του 73,3% εκφράζει πολύ έως απόλυτα την 

ικανοποίησή του.  

Σχολικοί τροχονόμοι 

Σύμφωνα με τους προέδρους των Πρωτοβάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, η 

μισθοδοσία των συγκεκριμένων ατόμων πραγματοποιείται μέσω των εσόδων για τα 

λειτουργικά (Κ.Α.Π). Το 14,1% των προέδρων δηλώνει την απουσία σχολικών τροχονόμων 

στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι περιοχές που 

απουσιάζουν οι σχολικοί τροχονόμοι βρίσκονται στην περιφέρεια, κυρίως σε πεδινές, ορεινές 

και νησιωτικές περιοχές.  

Κρίνοντας το έργο που επιτελούν, το 25,4% των διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

εμφανίζεται ελάχιστα έως καθόλου ικανοποιημένο από το έργο τους, το  56,7% πολύ έως 

απόλυτα ικανοποιημένο και το 18% κρατάει ουδέτερη στάση.  

Πετρέλαιο 

Η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (93,6%) δηλώνει ότι ο προϋπολογισμός του 

πετρελαίου πραγματοποιείται μελετώντας τα στοιχεία από τις καταναλώσεις προηγούμενων 

ετών. Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, το 92,8% συμμετέχει σε διεθνή διαγωνισμό που 

πραγματοποιείται από τον δήμο. Ωστόσο, ένα ποσοστό της τάξεως του 5,9% δηλώνει ότι δεν 

συμμετέχει σε κανέναν διαγωνισμό και επιλέγει από μόνο του τον προμηθευτή.  

Αναφορικά με τον ανεφοδιασμό των σχολείων με πετρέλαιο, το 70% των προέδρων 

δηλώνει ότι η Σχολική Επιτροπή αναλαμβάνει πλήρως, όλες τις ενέργειες που απαιτούνται 

για τον ανεφοδιασμό. Από την άλλη μεριά, το 30% των προέδρων δηλώνει ότι όλες οι 

ενέργειες πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους διευθυντές. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει 

ιδιαίτερη απήχηση στις νησιωτικές περιοχές.  

Σχετικά με τον έλεγχο της κατανάλωσης του πετρελαίου, ένα μεγάλο μέρος προέδρων Σ.Ε 

(32,5%) δηλώνει ότι η κατανάλωση δεν μπορεί να ελεγχτεί. Το 24% απαντά ότι αρμόδιοι για 

τον έλεγχο είναι οι ίδιοι οι διευθυντές. Το 19,5% δηλώνει ότι ελέγχει τα στοιχεία των 

καταναλώσεων των προηγούμενων ετών και όταν υποπίπτουν στην αντίληψή τους 

παρεκκλίσεις, προβαίνουν στις ανάλογες συστάσεις (17,5%). Το 9,1% θέτει περιορισμούς 

στην χρονική διάρκεια λειτουργίας των καυστήρων. Τέλος, άλλες ενέργειες που 

πραγματοποιούνται είναι η προμήθεια των σχολικών μονάδων με μικρές ποσότητες καύσιμης 
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ύλης (1,3%), και η ανάθεση του ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες, κυρίως σε υπαλλήλους 

του δήμου (1,3%).  

Αναφορικά με την ενεργειακή κλίμακα των κτιρίων, το 82,1% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει 

ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα κουφώματα και τις 

μονώσεις των σχολείων. 

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων  

Το 90,3% των προέδρων Σ.Ε και το 79,2% των δευθυντών σχολικών μονάδων εκφράζουν 

σε αρκετά έντονο βαθμό την δυσαρέσκειά τους σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού από τις 

Κτιριακές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ).  

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι απόψεις των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών 

ταυτίζονται και στο θέμα της ανεπάρκειας των σχολικών μονάδων με εξοπλισμό σύγχρονων 

εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Το 71,2% των προέδρων και το 57,3% διευθυντών συμφωνεί 

ότι τα σχολεία τους δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα, καθώς 

παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα στα νηπιαγωγεία, καθώς οι προϊσταμένες 

των νηπιαγωγείων δηλώνουν την επάρκεια σύγχρονων εποπτικών μέσων στις σχολικές τους 

μονάδες σε αρκετά μικρότερο ποσοστό (22,2%), σε αντίθεση με τους διευθυντές των 

υπόλοιπων βαθμίδων (47,3% δημοτικά, 56,5% γυμνάσια, 39,8% ΓΕ.Λ, 52% ΕΠΑ.Λ).  

Χρέη 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 26,9% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι 

υπάρχουν οφειλόμενα ποσά κυρίως προς τις ΔΕΚΟ, τον δήμο, το ΙΚΑ και διάφορους 

προμηθευτές, και πως βρίσκονται σε ρυθμίσεις για την αποπληρωμή τους.  

Λειτουργικά έξοδα 

Μελετώντας τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων συνολικά, από την έρευνα 

προκύπτει ότι η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (78,2%) έχει επωμιστεί 

σχεδόν όλο το βάρος της διαχείρισης, αφήνοντας στους διευθυντές των σχολικών μονάδων 

μικρά περιθώρια ελευθερίας. Το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων Σχολικών Επιτροπών 

έχει αναλάβει την αποπληρωμή των ΔΕΚΟ (77,5%), του πετρελαίου (77,5%), των έργων 

μικρής κλίμακας (77,5%), τις παντός είδους συντηρήσεις (77,5%) και της γραφικής ύλης 

(55,8). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τους ίδιους τους διευθυντές των σχολικών 
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μονάδων, καθώς στο αντίστοιχο ερώτημα, το 71% δηλώνει ότι τα πάντα πληρώνονται από 

την Σχολική Επιτροπή, ενώ το 29% δηλώνει ότι αποπληρώνουν οι ίδιοι όλα τα λειτουργικά 

έξοδα της σχολικής τους μονάδας. 

Σχετικά με την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε αναλώσιμα υλικά, το 58,1% των 

διευθυντών εκφράζει αρκέτα έως πολύ την ικανοποίησή του πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, 

το 30,4% εμφανίζεται μέτρια ικανοποιημένο και το 11,5% δηλώνει την δυσαρέσκειά του. 

Λίγο διαφορετική είναι η εικόνα αναφορικά με την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε 

υλικά αναγκαία για την διδασκαλία των μαθημάτων. Το 46,8% των διευθυντών δηλώνει την 

ικανοποίησή του πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, το 35% εμφανίζεται μέτρια ικανοποιημένο 

και τέλος, το 18,4% απαντά ότι είναι ελάχιστα έως καθόλου ικανοποιημένο από την επάρκεια 

σε υλικά αναγκαία για την διδασκαλία των μαθημάτων. 

Κατανομή εσόδων 

2ο στάδιο κατανομής Κ.Α.Π: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας προς Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές 

Κατά το 2ο στάδιο κατανομής των Κ.Α.Π, από την έρευνα προκύπτει ότι το 18% των 

Δ.Ε.Π της χώρας έχει επιλέξει την ισοκατανομή ανάμεσα στις 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, 

ενώ το υπόλοιπο 82% πράττει διαφορετικά. Πιο συγκεκριμένα, το 70,4% έχει επιλέξει να 

ενισχύει περισσότερο και σε μόνιμο βαθμό την Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

έναντι της Δευτεροβάθμιας, ενώ αντίθετα, το 7,7% έχει επιλέξει την ενίσχυση της 

Δευτεροβάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής έναντι της Πρωτοβάθμιας. Τέλος, ένα ποσοστό 

της τάξεως του 3,9% δηλώνει ότι οι κατανομές που πραγματοποιεί δεν έχουν σταθερό 

χαρακτήρα και πως σε κάθε συνεδρίαση λαμβάνονται διαφορετικές αποφάσεις.  

3ο στάδιο κατανομής Κ.Α.Π: Ενιαία Σχολική Επιτροπή προς σχολικές μονάδες 

Η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (82,9%) δηλώνει ότι ο τρόπος κατανομής των 

πιστώσεων που εφαρμόζει είναι σύννομος, ενώ το 17,1% παραδέχεται εξ αρχής, ότι ο τρόπος 

που πραγματοποιούνται οι κατανομές δεν ακολουθεί τη νομοθεσία. Την ίδια γνώμη φαίνεται 

ότι έχουν και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, με το ποσοστό όμως εκείνων που 

δηλώνουν ότι η Σχολική Επιτροπή δεν ακολουθεί τον νόμιμο τρόπο κατανομής των 

πιστώσεων να είναι σχεδόν διπλάσιο (32,2%).  
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Αναφορικά με το ποσοστό των χρημάτων που κατανέμουν οι Σχολικές Επιτροπές στις 

σχολικές μονάδες, το 22% εξ αυτών δηλώνει ότι επιμερίζει όλο το ποσό που έχει στη διάθεσή 

του, ενώ το 78% πράττει διαφορετικά. Από τη μεριά των διευθυντών, το 41,2% δηλώνει ότι 

λαμβάνει όλο το ποσό που αντιστοιχεί στη σχολική του μονάδα, το 24% ότι λαμβάνει μέρος 

αυτού του ποσού, το 16,9% ότι λαμβάνει μόνο ένα μικρό ποσό για την κάλυψη των άμεσων 

λειτουργικών του αναγκών και τέλος, το 17,9% δηλώνει ότι δε λαμβάνει κανένα ποσό από τη 

Σχολική Επιτροπή. 

Ο τρόπος που επιμερίζουν οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές τους κρατικούς πόρους στις 

σχολικές μονάδες δεν είναι κοινός, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορεί να 

διαχωριστεί σε 3 περιπτώσεις. Στην 1η περίπτωση, το 22% των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών 

κατανέμει όλο το ποσό της χρηματοδότησης στις σχολικές μονάδες. Στην 2η περίπτωση, το 

60% των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών κατανέμει μέρος του ποσού της χρηματοδότησης στις 

σχολικές μονάδες. Οι κατανομές αυτές πραγματοποιούνται είτε με τη χρήση ενός 

μαθηματικού τύπου (59,8%) είτε δίνοντας μικροποσά στις σχολικές μονάδες για την κάλυψη 

ορισμένων μικρών λειτουργικών αναγκών (37%) είτε πραγματοποιώντας εμπειρικές 

κατανομές (3,2%). Στην 3η περίπτωση, το 18% των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών δεν 

κατανέμει κανένα ποσό στις σχολικές μονάδες. 

Αναφορικά με τον μαθηματικό τύπο (αλγόριθμο) κατανομής των πιστώσεων που 

χρησιμοποιούν αρκετές Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (συνολικά το 57%), από τις απαντήσεις 

των προέδρων Σ.Ε προκύπτει ότι οι πιο σημαντικές μεταβλητές που χρησιμοποιούν στον τύπο 

τους είναι ο αριθμός των μαθητών (97,8%), ο αριθμός των αιθουσών (63,4%), η παλαιότητα 

του κτιρίου (35,5%), τα τετραγωνικά μέτρα του  κτιρίου (29%), ένας συντελεστής βαρύτητας 

για ειδικές συνθήκες (19,4%), ο αριθμός των εργαστηρίων (14%), και εάν λειτουργεί ως 

ολοήμερο η σχολική μονάδα (14%). Από κει και έπειτα, προκύπτουν και άλλες μεταβλητές 

με αρκετά χαμηλότερα ποσοστά όπως η γεωγραφική θέση του σχολείου (2,2%), ο 

προσανατολισμός του κτιρίου (3,2%), εάν λειτουργεί στη σχολική μονάδα το κυλικείο 

(3,2%), τα τετραγωνικά μέτρα του προαύλιου χώρου (3,2%), η ύπαρξη αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων (8,6%), η ύπαρξη κλειστού γυμναστηρίου (5,4%), η οργανικότητα της σχολικής 

μονάδας (2,2%), η ύπαρξη βιβλιοθήκης (5,4%), εάν ο σχολικός χώρος αποτελεί συγκρότημα 

σχολείων (4,3%), ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού (1,1%), η ύπαρξη ανελκιστήρα 

(4,3%), εάν είναι περίοδος εξετάσεων (1,1%) και τέλος, μια μεταβλητή που καταδεικνύει την 

ελάχιστη κατανομή (4,3%). 
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Από τη στιγμή που οι κρατικοί πόροι καταφθάνουν στους δήμους, η πλειοψηφία των 

προέδρων Σ.Ε (61,5%) δηλώνει ότι τα ποσά των κατανομών καταβάλλονται άμεσα στους 

λογαριασμούς των σχολικών μονάδων σε διάστημα 10-15 ημερών, το 32,1% μετά από ένα 

μήνα και το 6,4% απαντά ότι η χρηματοδότηση των σχολείων γίνεται ανά μεγάλα χρονικά 

διαστήματα (συγκεκριμένες φορές το χρόνο).  

Το 91,7% των προέδρων Σ.Ε πιστεύει ότι ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων που 

εφαρμόζει είναι αποτελεσματικός, ενώ το 8,3% εμφανίζεται προβληματισμένο. Θεωρούν ότι 

το έργο τους θα γίνονταν πιο αποτελεσματικό εάν η Ενιαία Σχολική Επιτροπή παρακρατούσε 

ακόμα μεγαλύτερο ποσό (53,9%) ή και ολόκληρο το ποσό (15,4%) από τους κρατικούς 

πόρους, για να πληρώνουν οι ίδιοι μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών εξόδων των σχολικών 

μονάδων. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες φωνές (7,7%) που υποστηρίζουν ότι πιο 

αποτελεσματικό θα ήταν να παρακρατείται από τη Σχολική Επιτροπή μικρότερο ποσό ή ότι η 

κατανομή θα έπρεπε να γίνεται με τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου (7,7%).   

Δημιουργία ενιαίου αλγόριθμου κατανομής κονδυλίων 

Η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (81,2%) εκφράζει τη συμφωνία της σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό σχετικά με την δημιουργία ενός ειδικού λογισμικού κατανομής, ενώ το 

13% κρατάει μια πιο ουδέτερη στάση. Από την άλλη πλευρά, μόλις ένα ποσοστό της τάξεως 

του 5,8% δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με την δημιουργία ενός τέτοιου αλγόριθμου. Παρόμοιες 

είναι οι απόψεις/αντιλήψεις και των διευθυντών των σχολικών μονάδων πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, εκφράζοντας όμως έναν μεγαλύτερο βαθμό επιφυλακτικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, το ποσοστό των διευθυντών που συμφωνούν με την δημιουργία ενός τέτοιου 

μαθηματικού τύπου ανέρχεται στο 67,4%, ενώ το ποσοστό αυτών που διαφωνούν στο 17,2%.  

Απολογισμός – έλεγχος  

Απολογισμός – Οικονομικός έλεγχος 

Αναφορικά με το κομμάτι της λήψης των αποφάσεων, από την έρευνα προκύπτει ότι δεν 

υφίσταται κάποιος ουσιαστικός έλεγχος στις Σχολικές Επιτροπές πάνω στο συγκεκριμένο 

θέμα, καθώς το 70,5% των προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές του ο 

οιοσδήποτε έλεγχος των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών. Ωστόσο, και από το υπόλοιπο 

κομμάτι των προέδων Δ.Ε.Π που απάντησε θετικά, δεν διακρίνεται από τα λεγόμενά τους 

κάποιος ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου, καθώς το 78,3% εξ αυτών δηλώνει ότι ο ρόλος του 
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είναι πιο πολύ συμβουλευτικός, ενώ το 21,7% εμφανίζεται πιο ενεργό, αφού όπως δηλώνουν, 

ελέγχουν εις βάθος τους απολογισμούς και τις αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών. 

Σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο, το 90,3% των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι στο τέλος 

κάθε οικονομικού έτους οφείλει να συντάσσει τον οικονομικό του απολογισμό, 

συγκεντρώνοντας όλα τα παραστατικά, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί κατά σειρά, από το Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής, από το Δ.Σ της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και από το δημοτικό 

συμβούλιο. Στη συνέχεια, οι απολογισμοί αποστέλλονται για τον δημοσιονομικό έλεγχο στις 

Αποκεντρωμένες  Ελεγχτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, όπου ο εκάστοτε Επίτροπος του 

Ελεγχτικού Συνεδρίου πραγματοποιεί τον κατασταλτικό έλεγχο των δημοσιονομικών. 

Σύμφωνα με τους προέδρους, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα και τα 

αποτελέσμετα αυτών των ελέγχων αργούν να κοινοποιηθούν.  

Διαφάνεια   

Από την έρευνα προκύπτει ότι το 68,2% των προέδρων Σ.Ε και το 88,3% των προέδρων 

Δ.Ε.Π αναρτούν τα αποτελέσματα των κατανομών στο διαδίκτυο, και πιο συγκεκριμένα στη 

Διαύγεια, ενώ ένα μικρό ποσοστό προέδρων Σ.Ε (3,9%) δηλώνει επιπρόσθετα, ότι οι 

συγκεκριμένες αποφάσεις αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του δήμου. Ωστόσο, από την 

άλλη πλευρά, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων φαίνεται να έχουν διαφορετική γνώμη, 

καθώς το 54% εξ αυτών απαντά ότι τέτοιες αναρτήσεις δεν πραγματοποιούνται.    

Σπατάλες – Οικονομική διαφθορά – Κατάχρηση δημοσίου χρήματος 

Σύμφωνα με το σύνολο των προέδρων Δ.Ε.Π (100%) και το 98,7% των προέδρων Σ.Ε δεν 

έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κακοδιαχείρισης, σπατάλης, διαφθοράς και κατάχρησης 

δημοσίου χρήματος στους κόλπους των εν ενεργεία Σχολικών Επιτροπών. Ωστόσο, οι 

διευθυντές των σχολικών μονάδων εμφανίζονται πιο επικριτικοί, καθώς το 25,7% εξ αυτών 

δηλώνουν ότι έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους περιπτώσεις μη ορθής διαχείρισης των 

κονδυλίων από τη Σχολική Επιτροπή.  

Όσον αφορά παλιότερες διοικήσεις Σχολικών Επιτροπών, τα δεδομένα αλλάζουν. Το 

15,3% των προέδρων Σ.Ε και το 19,5% των προέδρων Δ.Ε.Π αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει 

από παλιότερα Δ.Σ αρκετές περιπτώσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. Όπως 

αναφέρουν οι πρόεδροι Δ.Ε.Π χαρακτηριστικά, τέτοια περιστατικά αφορούν αλόγιστες 

σπατάλες (38,5%), υπεξαίρεση χρημάτων (23,1%), χρέη από απλήρωτους λογαριασμούς 

(15,4%), κακή διαχείριση (7,7%), ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που προτίμησαν να μην κάνουν 
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κάποιο σχόλιο (15,4%), καθώς όπως δηλώνουν πρόκειται για υποψίες που δεν μπορούν να 

στοιχειοθετηθούν. Σύμφωνα με τους ίδιους, για να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα, το 

28,6% έχει προσφύγει στην δικαιοσύνη, το 7,1% απλώς τις έχει αναφέρει στους ανωτέρους 

του, ενώ το 64,3% δηλώνει ότι δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.   

Τέλος, αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και από τους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων. Σύμφωνα με τους προέδρους Σ.Ε (30,3%) δεν είναι λίγοι οι διευθυντές που δεν 

διαχειρίζονται σωστά τα χρήματα που τους αποδίδονται, ξοδεύοντάς τα με αλόγιστο και 

λανθασμένο τρόπο. 

3. Δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε και Δ.Ε.Π (85,3% και 84,6% αντίστοιχα) δηλώνει ότι 

έχει εντοπίσει αρκετές δυσλειτουργίες που αφορούν τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής, μία άποψη όμως που φαίνεται να μην υιοθετείται τόσο έντονα από τους 

προέδρους Σ.Ε και Δ.Ε.Π των νησιωτικών περιοχών, καθώς οι συγκεκριμένοι εκφράζουν σε 

μικρότερο βαθμό την ύπαρξη τέτοιων δυσλειτουργίων (41,7% και 33,3% αντίστοιχα). Στον 

αντίποδα, το ποσοστό των διευθυντών που εκφράζουν τη συμφωνία τους πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα είναι σημαντικά χαμηλότερο και ανέρχεται στο 47,5%. 

Σύμφωνα με τους προέδρους Σ.Ε που δηλώνουν ότι έχουν εντοπίσει δυσλειτουργίες στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επτροπής (85,3%), η πλειοψηφία εξ αυτών, ήτοι 50,5%, 

δηλώνει ότι ο κυριότερος παράγοντας δυσλειτουργίας είναι η έλλειψη προσωπικού και 

ικανών υπαλλήλων στο όργανο, με σημαντικότερο την ελλιπή γραμματειακή υποστήριξη 

(36,7%). Επόμενος ανασταλτικός παράγοντας και με ποσοστό 44,4% αποτελεί η ελλιπής 

χρηματοδότηση και τρίτο κατά σειρά εμφανίζεται το προβληματικό νομικό πλαίσιο που 

διέπει τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Από κει και έπειτα, κατά φθίνουσα 

σειρά έπεται η έλλειψη οργάνωσης (13,5%), η ελλιπής υποστήριξη από την τεχνική υπηρεσία 

του δήμου (9,8%), η γραφειοκρατία (9%), η αναγκαστική δήλωση πόθεν έσχες των μελών 

(7,5%), το γενικό πλαίσιο της δομής και της λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από 

καταβολής του (6%), η παράλογη φορολόγηση/Φ.Π.Α (4,5%), η διαδικασία επιλογής μελών 

χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια (4,5%), η έλλειψη προϋπολογισμού (4,5%), η απουσία 

ουσιαστικού ελέγχου από αρμόδια όργανα (1,5%), η άμισθη θέση του προέδρου (1,5%), η 

ύπαρξη 2 Σχολικών Επιτροπών (1,5%), η συνεχής απουσία μελών στις συνεδριάσεις (1,5%), 

η νοοτροπία που έχουν αρκετοί διευθυντές σχετικά με το όργανο (1,5%) και τέλος, η 

διαδικασία επιλογής προέδρου χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια (1,5%).  
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Σύμφωνα με τους προέδρους Δ.Ε.Π που δηλώνουν ότι έχουν εντοπίσει δυσλειτουργίες στη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επτροπής, η πλειοψηφία εξ αυτών, ήτοι 47%, δηλώνει ότι ο 

κυριότερος παράγοντας δυσλειτουργίας είναι η ελλιπής χρηματοδότηση. Επόμενος 

ανασταλτικός παράγοντας και με ποσοστό 39,4% αποτελεί η έλλειψη προσωπικού και ικανών 

υπαλλήλων στο όργανο, με σημαντικότερο την ελλιπή γραμματειακή υποστήριξη (38,5%) και 

τρίτο κατά σειρά εμφανίζεται το προβληματικό νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής (36,4%). Από κει και έπειτα, κατά φθίνουσα σειρά έπεται η 

γραφειοκρατία (24,2%), η ελλιπής υποστήριξη από την τεχνική υπηρεσία του δήμου (12,1%), 

η παράλογη φορολόγηση (Φ.Π.Α, ΕΝΦΙΑ κτλ) (4,6%), η διαδικασία επιλογής μελών χωρίς 

συγκεκριμένα κριτήρια (4,6%), η αναγκαστική δήλωση πόθεν έσχες των μελών (3%), η 

έλλειψη οργάνωσης (1,5%), το γενικό πλαίσιο της δομής και της λειτουργίας της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής από καταβολής του (1,5%), η άμισθη θέση του προέδρου (1,5%), η 

ύπαρξη 2 Σχολικών Επιτροπών (1,5%), η συνεχής απουσία μελών στις συνεδριάσεις (1,5%) 

και τέλος, η δυσκολία προγραμματισμού των αναγκών (1,5%). 

Τέλος, σύμφωνα με τους διευθυντές σχολικών μονάδων που δηλώνουν ότι έχουν εντοπίσει 

δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επτροπής (47,5%), η πλειοψηφία εξ 

αυτών, ήτοι 13%, δηλώνει ότι ο κυριότερος παράγοντας δυσλειτουργίας είναι οι 

καθυστερήσεις και η δυσκαμψία που παρατηρείται για την αντιμετώπιση των άμεσων 

προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά στις σχολικές μονάδες. Επόμενος ανασταλτικός 

παράγοντας και με ποσοστό 7% αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο επιμερίζεται η κρατική 

χρηματοδότηση στις σχολικές μονάδες από τις Σχολικές Επιτροπές και τρίτος κατά σειρά, η 

καθυστέρηση του οργάνου στη λήψη των αποφάσεων (6,3%). Από κει και έπειτα, κατά 

φθίνουσα σειρά έπονται οι καθυστερήσεις σε έργα και σε προμήθειες (5,8), η έλλειψη 

τακτικής επικοινωνίας ανάμεσα στη σχολική μονάδα και στη Σ.Ε (5,3%), η αδιαφάνεια στον 

τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης (5,3%), η επιλεκτική αντιμετώπιση/ευνοϊκή μεταχείριση 

διάφορων προβλημάτων (5,3%), η καθυστέρηση στην κατανομή των χρημάτων (5%), η 

γραφειοκρατία (4,5%), η προβληματική οικονομική διαχείριση (4,5%), η έλλειψη 

ενημέρωσης (4,3%), ότι η Σ.Ε έχει μετατραπεί σε έναν παραταξιακό  μηχανισμό με 

αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση ρουσφετιών (4%), η έλλειψη οργάνωσης (3,3%), η αδυναμία 

ιεράρχησης των αναγκών (3,3%), η αδιαφορία για τις ανάγκες και το έργο των σχολείων 

(3,3%), η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας (3%), ο μικρός αριθμός συνεδριάσεων του 

οργάνου (3%) ή/και η μη πραγματοποίηση συνεδριάσεων (2,8%), η ελλιπής χρηματοδότηση 

(2,8%), η μονοπρόσωπη/αυθαίρετη λήψη αποφάσεων από τον πρόεδρο (2,8%), η επιλογή 
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προέδρου χωρίς κριτήρια (2,5%), η διαδικασία προμήθειας υλικών (2,5%), τα παλαιότερα 

χρέη (2,5%), η δυσκολία απαρτίας των συνεδριάσεων λόγω μεγάλου αριθμού μελών (2,3%), 

η υποστελέχωση του οργάνου (2%), οι προβληματικοί διαγωνισμοί προμηθευτών (2%), η μη 

κοινοποίηση των κατανομών (1,8%), η απουσία ικανής γραμματειακής υποστήριξης (1,5%), 

η τεχνική υπηρεσία του δήμου (1,5%), η μη ορθή γνώση των πραγματικών αναγκών των 

σχολικών μονάδων (1,5%), η έλλειψη συνοχής και συνέχειας στο όργανο όταν αλλάζει η 

διοίκηση (1,5%), η απουσία των μελών κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων (1,5%), οι 

χρονοβόρες συνεδριάσεις (1,5%), οι άσκοπες σπατάλες (1,3%), οι συγκρούσεις ανάμεσα στα 

μέλη του Δ.Σ (1,3%), η δυσλειτουργική επικοινωνία μεταξύ των μελών (1,3%), η απαξίωση 

των μικρών σχολικών μονάδων (1,3%), η παρακράτηση των εσόδων από τα κυλικεία (1,3%), 

η αδιαφορία των διαχειριστών (διευθυντών) για τα όμορα σχολεία σε σχολικά συγκροτήματα 

(1%), η επιλογή μελών χωρίς κριτήρια (1%), η δημιουργία συγκεντρωτικού συστήματος 

οικονομικής διαχείρισης (1%), η απουσία του διευθυντή από τις συνεδριάσεις όταν τα θέματα 

αφορούν το σχολείο του (1%), οι ακατάλληλοι διοικητικοί υπάλληλοι (0,8%), η απουσία e-

banking για τις οικονομικές συναλλαγές (0,8%), η απουσία του προέδρου (0,8%), η 

δυσλειτουργική ώρα των συνεδριάσεων (0,8%), το γενικό πλαίσιο της δομής και της 

λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από καταβολής του (0,8%), η υπεξαίρεση 

χρημάτων (0,5%), ο μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων που έχει υπό την εποπτεία της η Σ.Ε 

(0,5%), η απουσία ελέγχου για τις δαπάνες που πραγματοποιούν τα σχολεία (0,5%) και τέλος, 

η αναγκαστική δήλωση πόθεν έσχες των μελών (0,5%). 
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Κεφάλαιο 12ο – Αναλυτικά συμπεράσματα-Σχολιασμός  

Εισαγωγή 

Η νομοθεσία αποτελεί ίσως τον βασικότερο πυλώνα για την δημιουργία ενός καλά 

οργανωμένου κράτους. Ωστόσο, πριν από την εφαρμογή ενός νόμου υπάρχουν ορισμένα 

στάδια, με σημαντικότερο εκείνο του σχεδιασμού, ο οποίος πρέπει να είναι λεπτομερής και 

ρεαλιστικός. Συνήθως, ένας άρτια σχεδιασμένος νόμος δεν καταπέφτει εύκολα και η ισχύς 

του διατηρείται για χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο νόμος 1566/1985, ο 

οποίος αποτέλεσε τομή για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και οι περισσότερες από τις 

διατάξεις του εφαρμόζονται απαρέγκλιτα μέχρι και σήμερα.  

Προτού αναλυθεί ο σχεδιασμός και οι πτυχές του προγράμματος «Καλλικράτης» (ν. 

3852/2010) για τον τομέα της εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να εξεταστεί το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο κινήθηκε η πολιτική ηγεσία του τόπου για την δημιουργία του συγκεκριμένου 

νόμου. Η οικονομική κρίση του 2008 και η προσφυγή της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια στον 

ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, με τη συμβολή και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 

ανάγκασε τις ελληνικές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές, κατόπιν υποδείξεων των 

θεσμών (Τρόικα), οι οποίες βασίστηκαν πάνω στη φιλοσοφία των σκληρών δημοσιονομικών 

προσαρμογών. Ένας από αυτούς τους νόμους αποτέλεσε και ο 3852/2010, ο οποίος εκτός από 

τη διοικητική, οικονομική, πολιτική και ηθική επαναθεμελίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

στόχευε στην εξοικονόμηση πόρων με τον δραστικό περιορισμό των OTA και των Νομικών 

τους Προσώπων, στην μείωση των λειτουργικών τους δαπανών και της σπατάλης μέσα από 

την δημιουργία οικονομιών κλίμακας σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους (Αιτιολογική 

έκθεση του σχεδίου νόμου –Πρόγραμμα «Καλλικράτης», 2010) 

Για πολλά χρόνια, ο θεσμός της Σχολικής Επιτροπής λειτουργούσε σύμφωνα με τον νόμο 

1566/1985, σύμφωνα με τον οποίο, η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών μονάδων 

είχε μεταβιβαστεί στους δήμους και σε κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα 

λειτουργούσε αυτόνομη Σχολική Επιτροπή. Ωστόσο, το 2010 τα δεδομένα άλλαξαν. Με τον 

νόμο 3852/2010, όλες οι ανεξάρτητες Σχολικές Επιτροπές κάθε δήμου, συγχωνεύτηκαν σε 2 

Ν.Π.Δ.Δ, ένα για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αλλαγή αυτή σηματοδότησε μια καινούρια εποχή για 

την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. 



420 
 

Εντούτοις, η μετάβαση στη νέα εποχή δεν ήταν ομαλή. Σύμφωνα με τις απόψεις και τις 

αντιλήψεις των προέδρων Σ.Ε, των προέδρων Δ.Ε.Π και των διευθυντών σχολικών μονάδων 

που συμμετέχουν στην έρευνα, ο λανθασμένος σχεδιασμός του καλλικρατικού νόμου και των 

διατάξεων του, που αφορούν την Ενιαία Σχολική Επιτροπή, σε συνδυασμό με την 

υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των υπηρεσιών των δήμων, δημιούργησαν αρκετά 

προβήματα και δυσλειτουργίες στο νέο όργανο που δημιουργήθηκε. 

Αναλυτικότερα, ο καινούριος νόμος που θεσμοθετήθηκε για τις Σχολικές Επιτροπές δεν 

ήταν άρτια σχεδιασμένος. Μελετώντας τις διατάξεις του 3852/2010 (άρθρο 103), 

παρατηρείται ότι γίνεται αναφορά μόνο στη συνένωση όλων των παλιών ανεξάρτητων 

Σχολικών Επιτροπών. Ειδικότερες διατάξεις παρουσιάζονται στην Υ.Α 8440/2011 (ΦΕΚ 

318/Β/25-2-2011), που και εκεί όμως, γίνεται αναφορά μόνο για την σύσταση του 

διοικητικού συμβουλίου του οργάνου, για τον τρόπο κατανομής των πιστώσεων (ο οποίος 

είναι αρκετά ασαφής) και για τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης 

και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων και απολογισμού. Το μεγαλύτερο μέρος 

της λειτουργίας του οργάνου όμως, βασίζεται σε προηγούμενους νόμους (1566/1985, 

1894/1990, 13172/1995, 2738/1999 και 3463/2006). Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό ότι 

δημιουργήθηκε ένα καινούριο όργανο, του οποίου ένα μεγάλο μέρος της λειτουργίας 

στηρίζεται σε διατάξεις που αφορούσαν ένα παλιότερο όργανο, με διαφορετική μορφή.  

Επιπρόσθετα, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο νομοθέτης, κατά τον σχεδιασμό του 

καινούριου οργάνου, δεν συμπεριέλαβε καμία πρόβλεψη για οικονομική και διοικητική 

υποστήριξη, όπως συνήθως γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Τουναντίον, το πνεύμα του 

3852/2010 όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στόχευε στην εξοικονόμηση πόρων, τόσο 

οικονομικών όσο και ανθρώπινων.   

Τα περισσότερα προβλήματα δημιουργήθηκαν το πρώτο διάστημα, κατά την εφαρμογή 

του καινούριου νόμου. Το 2011, οι πρώτοι πρόεδροι των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών 

βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Χωρίς να είναι προετοιμασμένοι και 

χωρίς να έχουν αναλυτικές εγκυκλίους στην κατοχή τους, κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις 

διατάξεις του 3852/2010. Σε αυτό το σημείο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να περιγραφούν οι 

συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο εκείνη. Αρχικά, το νέο όργανο που δημιουργήθηκε 

δεν προβλέπονταν (και δεν προβλέπεται) να έχει διοικητική υποστήριξη, καθώς είναι ένα 

πολιτικό όργανο (κάποιοι δήμοι, κυρίως οι μεγάλοι, είχαν την δυνατότητα να αποσπάσουν 
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κάποιον διοικητικό υπάλληλο για να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη)91. Επιπλέον, 

ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός πως δεν είχε προβλεφθεί η ύπαρξη κάποιου 

συγκεκριμένου χώρου/γραφείου για την στέγαση του οργάνου. Ο όγκος της διοικητικής 

εργασίας που έπρεπε να πραγματοποιηθεί ήταν ιδιαίτερα μεγάλος και ήταν επιτακτική η 

ανάγκη εξεύρεσης ενός τέτοιου χώρου, ακόμη και εκτός του δημαρχείου. Δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις που Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές στεγάζονταν σε δημοτικές βιβλιοθήκες, 

δημοτικά κολυμβητήρια, στους διαδρόμους δημοτικών καταστημάτων κτλ.  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι οι πρώτοι πρόεδροι των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών είχαν ένα πολύ δύσκολο έργο για να διεκπεραιώσουν. Χωρίς πληροφόρηση, χωρίς 

καθοδήγηση, χωρίς γραμματειακή υποστήριξη, χωρίς γραφεία έπρεπε να εφαρμόσουν τις 

διατάξεις και να φτιάξουν το νέο όργανο από τα θεμέλια. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει 

ιδιαίτερη αναφορά και στο γνωστικό/διοικητικό υπόβαθρό τους. Όλα αυτά τα άτομα, ως επί 

το πλείστον, ήταν άτομα εκλεγμένα, απλοί πολίτες, που ίσως δεν είχαν την απαραίτητη 

εμπειρία και τις γνώσεις για να φέρουν εις πέρας όλο αυτό το ογκώδες διοικητικό έργο.  

1. Η μορφή της ενιαίας Σχολικής Επιτοπής 

Αντιλήψεις σχετικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

α. Αντιλήψεις σχετικά με τη συνένωση των παλιών Σχολικών Επιτροπών σε 2 Ενιαίες 

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ανωτέρω παράγοντες, μπορούν πιο εύκολα να 

δικαιολογηθούν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων της έρευνας, ως προς το βαθμό 

συμφωνίας τους σχετικά με τη συνένωση όλων των παλιών Σχολικών Επιτροπών σε 2 

ενιαίες. Από την μία πλευρά (Τοπική Αυτοδιοίκηση), η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε και 

Δ.Ε.Π συμφωνεί με την αλλαγή που έλαβε χώρα, ενώ από την άλλη πλευρά (ενεργός χώρος 

της εκπαίδευσης), οι διευθυντές εμφανίζονται διχασμένοι. Τα αποτελέσματα των στατιστικών 

ελέγχων δείχνουν ότι στη μεν Τοπική Αυτοδιοίκηση ο παράγοντας της περιοχής 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αντιλήψεις των ερωτώμενων, μιας και οι πρόεδροι στις 

νησιωτικές περιοχές είναι πιο προβληματισμένοι και δύσπιστοι αναφορικά με τις αλλαγές που 

έγιναν. Στους δε διευθυντές, οι παράγοντες που επηρεάζουν το ερώτημα είναι το φύλο, η 

ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας. Οι γυναίκες είναι πιο διστακτικές να εκφράσουν την 

συμφωνία τους με την συνένωση των παλιών Σ.Ε και οι νεότεροι σε ηλικία διευθυντές, με 

                                                             
91 Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων αποσπά έναν ή περισσότερους διοικητικούς 

υπαλλήλους στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή, για γραμματειακή υποστήριξη.  
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λιγότερα έτη προϋπηρεσίας, εμφανίζονται περισσότερο αρνητικοί στις νέες αλλαγές σε σχέση 

με τους γηραιότερους. 

Πρόεδροι Σ.Ε και πρόεδροι Δ.Ε.Π 

Οι πρόεδροι των 2 οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικοί, 

καθώς θεωρούν ότι με τη συγχώνευση που πραγματοποιήθηκε, δημιουργήθηκε ένα όργανο 

που ασκεί κεντρική διοίκηση, ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. 

Υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερος διοικητικός έλεγχος, 

περισσότερη οικονομία, ειδικά σε μια περίοδο που τα κρατικά κονδύλια για τις λειτουργικές 

ανάγκες των σχολείων έχουν μειωθεί κατακόρυφα92 και τέλος, ορθότερη ιεράρχηση και 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

καθημερινά οι σχολικές μονάδες. Ωστόσο, στον αντίποδα υπάρχουν αρκετές φωνές που 

υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός του νέου οργάνου δεν ήταν σωστός. Αρχικά, αρκετοί 

πρόεδροι Δ.Ε.Π υποστηρίζουν ότι το όλο εγχείρημα της συνένωσης έγινε βιαστικά, χωρίς 

σχέδιο και πως για να λειτουργήσει καλύτερα το όργανο, θα πρέπει να αλλάξει μερικώς η 

μορφή του ή να γίνει πιο συγκεκριμένη η νομοθεσία που το διέπει και να υποστηριχθεί 

περισσότερο από το κράτος γενικά και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ειδικότερα. Όπως οι 

ίδιοι δηλώνουν, «η Σχολική Επιτροπή πρέπει είτε να γίνει υπηρεσία στον δήμο είτε να 

αυτονομηθεί πλήρως». Επιπρόσθετα, αρκετοί πρόεδροι Σ.Ε ισχυρίζονται ότι δημιουργήθηκε 

ένα πολιτικό όργανο, το οποίο είναι επιφορτισμένο με υπέρογκη διοικητική και 

γραφειοκρατική εργασία, χωρίς να έχει τους απαραίτητους υπαλλήλους, πόρους και 

υπηρεσίες για να φέρει εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο και πως ο ρόλος, κυρίως του 

προέδρου, είναι εκτελεστικός. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «η Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή είναι σαν ένας μικρός δήμος. Φανταστείτε σε έναν ολόκληρο δήμο να μην υπήρχαν οι 

διοικητικοί υπάλληλοι, οι δημοτικοί υπάλληλοι και οι δημοτικές υπηρεσίες, και να πρέπει τα 

πάντα να τα κάνει το δημοτικό συμβούλιο και πιο συγκεκριμένα ο δήμαρχος». Για την 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ο νομοθέτης εστίασε στο γεγονός ότι η Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή θα αποτελεί ένα Ν.Π.Δ.Δ του δήμου και επομένως, θα μπορεί να 

                                                             
92 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείο Εσωτερικών, τα τελευταία χρόνια η χρηματοδότηση των 
Ο.Τ.Α για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων έχει μειωθεί κατακόρυφα. Το 2009 (πριν 

από το ν. 3852/2010), το Υπουργείο Εσωτερικών κατένεμε στους δήμους της χώρας, σε 4 ισόποσες 

δόσεις, το ποσό των 176.000.000 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό το 2021 ανέρχεται στα 112.000.000 ευρώ, 
μία μείωση της τάξεως του 36%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 2012 εμφανίζεται η 

μεγαλύτερη μείωση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης (66%), καθώς εκείνη τη χρονιά το 

Υπουργείο Εσωτερικών επιμέρισε το ποσό των 60.000.000 ευρώ (για τα αναλυτικά στοιχεία, βλ. σελ. 

55-57). 
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χρησιμοποιεί τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες του δήμου. Για να ευοδώσει όμως κάτι 

τέτοιο, είναι αναγκαίο να πληρούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να υπάρχει 

λεπτομερής σχεδιασμός και ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και για τα δύο όργανα 

(δήμος και Σχολική Επιτροπή), δεύτερον, ένας δήμος να έχει υπεροπλία σε προσωπικό, τόσο 

σε διοικητικό όσο και σε υπαλλήλους που στελεχώνουν τις υπηρεσίες του και τρίτον, να 

υπάρχει αγαστή συνεργασία ανάμεσα στα 2 όργανα.  

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τους προέδρους, η νομοθεσία 

γύρω από τα ζητήματα της σχολικής μονάδας είναι αρκετά συγκεχυμένη, καθώς σε αρκετά 

σημεία δεν είναι ευδιάκριτο για ποιες περιπτώσεις είναι υπεύθυνη η Σχολική Επιτροπή και 

για ποιες ο δήμος. Όπως οι ίδιοι μαρτυρούν, αρκετά συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της 

μετατόπισης των ευθυνών και δεν είναι λίγες οι φορές όπου καλούνται να διαχειριστούν μία 

κατάσταση ή να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα, δίχως επιτυχία. 

Ωστόσο, κατά τους προέδρους, εκτός από το προβληματικό νομοθετικό πλαίσιο, το θέμα 

της έλλειψης προσωπικού που παρατηρείται στους δήμους, σε όλες τις θέσεις και τις 

υπηρεσίες, ίσως αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

της Σχολικής Επιτροπής. Όπως οι ίδιοι δηλώνουν, τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των 

δημοτικών υπαλλήλων έχει μειωθεί αισθητά, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί ο όγκος 

εργασίας για τους υπαλλήλους που έχουν απομείνει. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η 

συνθήκη, εκτός από τους δήμους, δημιουργεί αρκετά προβλήματα στη λειτουργία και της 

Σχολικής Επιτροπής, καθώς οι υπηρεσίες των δήμων δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν. 

Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές προέδρων Σ.Ε που δηλώνουν ότι τα αιτήματά τους προς τις 

υπηρεσίες του δήμου (κυρίως προς την τεχνική υπηρεσία) μένουν στο συρτάρι, καθώς οι 

υπάλληλοι δεν επαρκούν και αυτοί που έχουν απομείνει, βάζουν σε προτεραιότητα τις 

ανάγκες του δήμου. Αρκετοί πρόεδροι αναφέρουν ότι κατά καιρούς, γίνονται κάποιες 

προσπάθειες από την πολιτεία, για την ενίσχυση των υπηρεσιών των δήμων, τα άτομα αυτά, 

ωστόσο, προέρχονται από ολιγόμηνες συμβάσεις μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δεν αποτελούν 

μόνιμο προσωπικό και η ειδικότητές τους, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν εξυπηρετούν τις 

ανάγκες των υπηρεσιών. Οι πρόεδροι Σ.Ε για να αντιμετωπίσουν αυτή την ανεπάρκεια, τις 

περισσότερες φορές απευθύνονται σε ιδιώτες-εξωτερικούς συνεργάτες (λογιστές, δικηγόρους, 

μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές κτλ), δαπανώντας χρήματα από τα 

λειτουργικά που λαμβάνουν από το κράτος, που προορίζονται για τις καθημερινές ανάγκες 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  
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Τα δύο παραπάνω στοιχεία που αναλύθηκαν (προβληματικό νομοθετικό πλαίσιο και 

υποστελέχωση των δήμων) επηρεάζουν άμεσα και την σχέση που έχουν τα 2 όργανα μεταξύ 

τους. Αν και στις περισσότερες των περιπτώσεων όλα κυλούν ομαλά και οι δήμοι με τις 

Σχολικές Επιτροπές συνεργάζονται αρμονικά, εντούτοις, αρκετοί πρόεδροι Σ.Ε αναφέρουν 

περιστατικά, κατά τα οποία η συνεργασία τους με τις υπηρεσίες των δήμων δεν είναι αγαστή. 

Όπως οι ίδιοι μαρτυρούν, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με περίεργες συμπεριφορές 

υπαλλήλων των δήμων, οι οποίοι δεν έχουν την διάθεση και τον χρόνο για να τους 

βοηθήσουν και τους καλούν να ξοδέψουν χρήματα από τα λειτουργικά των σχολείων, για να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν. Όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά, «η 

Σχολική Επιτροπή και ο δήμος είναι σαν δύο αδέρφια που τσακώνονται συνεχώς. Ο δήμος είναι 

ο μεγάλος αδερφός και η Σχολική Επιτροπή ο μικρότερος.Τις περισσότερες φορές υπερισχύει το 

δίκαιο του μεγαλύτερου».  

Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι εκπροσωπούν τον ενεργό χώρο της 

εκπαίδευσης, εμφανίζονται ιδιαίτερα διχασμένοι σχετικά με την συγχώνευση των παλαιών 

ανεξάρτητων Σχολικών Επιτροπών. Το μεγαλύτερο ποσοστό απ’ αυτούς συμφωνεί ότι οι 

αλλαγές που έλαβαν χώρα ήταν προς την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, δεν είναι καθόλου 

μικρό το ποσοστό εκείνων που διαφωνούν ή που κρατούν ουδέτερη στάση και υποστηρίζουν 

ότι η Σχολική Επιτροπή πρέπει να επανέλθει στην προηγούμενή της μορφή. Όπως οι ίδιοι 

δηλώνουν, ο ρόλος του διευθυντή σε μια σχολική μονάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο 

στο εκπαιδευτικό κομμάτι όσο και στο διοικητικό/διαχειριστικό. Τονίζουν ότι η σχολική 

μονάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ότι ο διευθυντής έχει την πλήρη εικόνα για τα 

καθημερινά τεκταινόμενα στο σχολικό περιβάλλον και ότι είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να 

αντιμετωπίζει με τάχιστο και βέλτιστο τρόπο τα προβλήματα που ανακύπτουν. Στερώντας 

από τους διευθυντές αυτή τη δύναμη, αφού οφείλουν να λογοδοτούν για τα πάντα στη 

Σχολική Επιτροπή, υπογραμμίζουν ότι ο ρόλος τους έχει υποβαθμιστεί και πως έχουν χάσει 

ένα μεγάλο μέρος από την ελευθερία των κινήσεών τους. Επιπρόσθετα, υπάρχουν φωνές που 

υποστηρίζουν ότι η κεντρική διαχείριση που εφαρμόζεται, δεν τους επιτρέπει να 

προγραμματίζουν και να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να αποταμιεύουν χρήματα για 

έκτακτες περιπτώσεις.  
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β. Αντιλήψεις σχετικά με τη συμβολή του Καλλικράτη στην εκπαίδευση, στην 

προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία 

Αναφορικά με την άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια 

αποκέντρωσης που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία, όπως προκύπτει από τις 

συστάσεις του ΟΟΣΑ (2008), αλλά και από την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου93 

«Πρόγραμμα Καλλίκράτης» (2010), από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι και οι 3 

ομάδες συμμετεχόντων του δείγματος δεν μπορούν να συνδυάσουν τις αλλαγές που επέφερε 

ο ν. 3852/2010 στην εκπαίδευση με το αποκεντρωτικό σύστημα.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η αποκέντρωση μπορεί να διακριθεί σε δύο είδη, την 

διοικητική και την πολιτική (Ανδρέου 1996). Κατά την διοικητική αποκέντρωση ή αλλιώς 

αποσυγκέντρωση, η εξουσία παραμένει σε κεντρικό επίπεδο, παράλληλα όμως μεταφέρονται 

αρμοδιότητες σε χαμηλότερα ή περιφερειακά επίπεδα, χωρίς ωστόσο τα αποκεντρωμένα 

διοικητικά όργανα να έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις. Κατά την 

πολιτική αποκέντρωση, πέραν των ανωτέρω, εκχωρείται στα περιφερειακά όργανα το 

δικαίωμα για λήψη και όχι μόνο για εφαρμογή των αποφάσεων (Παπακωνσταντίνου και 

Ανδρέου, 1994). 

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, φαίνεται ότι ενώ ο καλλικρατικός νόμος, όσον 

αφορά την εκπαίδευση, βασίστηκε στις αρχές της αποκέντρωσης, κάτι τέτοιο δεν είναι 

διακριτό. Η δημιουργία ενός οργάνου/νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο 

αυτενεργεί και στο οποίο συμμετέχουν άτομα από όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, 

δείχνει ότι ο συγκεκριμένος νόμος πλησιάζει πιο κοντά στην διοικητική αποκέντρωση 

(αποσυγκέντρωση), χωρίς ωστόσο και αυτό να μπορεί να δικαιολογηθεί από τις ενέργειες που 

έγιναν. Από τη σύλληψή του μέχρι και την εφαρμογή του, οι διατάξεις του για την 

εκπαίδευση αντίκεινται στην αποκεντρωτική λογική. Και τούτο διότι, από τη φύση του 

συγκέντρωσε τις εξουσίες σε ένα όργανο, την Ενιαία Σχολική Επιτροπή, στο επίπεδο του 

δήμου, στερώντας από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων (τελευταίο περιφερειακό 

επίπεδο) τις περισσότερες αρμοδιότητες. 

                                                             
93 Μεταξύ των άλλων αναφέρεται: «Η αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης σε λειτουργική κλίμακα 
αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια, η οποία κατοχυρώνεται 

από το Σύνταγμα. Ο προτεινόμενος νόμος μεριμνά για τη μεταφορά ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων αντίστοιχων προς το ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στην αυτοδιοίκηση, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος αλλά και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην προώθηση της διαφάνειας, αλλά και στην ενίσχυση της πολιτικής 

λογοδοσίας και την αναβάθμιση της πολιτικής εκπροσώπησης των κατοίκων όλων των οικισμών της 

χώρας, μέσω ενός ισχυρού συστήματος δημοτικής αποκέντρωσης και συμμετοχής». 
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Ειδικότερα, οι επιπτώσεις της αλλαγης του καθεστώτος των Σ.Ε στην χρηματοδότηση των 

σχολικών μονάδων έγιναν αμέσως εμφανείς: οι σχολικές μονάδες έπαψαν να έχουν δική τους 

οικονομική και φορολογική υπόσταση και την δυνατότητα να διαχειρίζονται τα λειτουργικά 

κονδύλια που τους αναλογούν κατά βούληση. Με το νέο νομοθετικό καθεστώς το 

μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών είναι στη διακριτική ευχέρεια των Δημοτικών 

Επιτροπών Παιδείας και της μιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ανά εκπαιδευτική βαθμίδα. 

Αμέσως δε μετά την ψήφιση του Καλλικράτη, οι σχολικές μονάδες υποχρεώθηκαν να 

παραδώσουν στον οικείο δήμο τα χρήματα που διατηρούσαν στον τραπεζικό τους 

λογαριασμό (Αργυροπούλου, 2012). Εφεξής, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι 

υποχρεωμένοι να ζητούν από το δήμο να προβαίνει για λογαριασμό τους σε οποιαδήποτε 

λειτουργική δαπάνη, γεγονός που δημιουργεί καθυστερήσεις, ελλείψεις, παρανοήσεις και 

εντείνει το συγκεντρωτισμό, τον οποίο επαγγελόταν ότι θα μειώσει ή/και θα καταργήσει. 

Έτσι, σε αυτήν τη προσπάθεια αποκέντρωσης, η εκπαιδευτική κοινότητα έχασε την μοναδική 

ίσως δυνατότητα διατήρησης ενός βαθμού αυτονομίας της, καθώς η «εξουσία» 

αυτοδιαχείρισης των λειτουργικών κονδυλιών μεταφέρθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Το όργανο 

Τα μέλη 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής αποτελείται από 

αντιπροσώπους διάφορων φορέων και συλλογικοτήτων, εκ των οποίων κεντρικό και 

διαχειριστικό ρόλο διαδραματίζει ο πρόεδρος. Αναλύοντας αρχικά τα μέλη του οργάνου, η 

συγκεκριμένη μεταβλητή μελετήθηκε σε διάφορα επίπεδα, ώστε να αποτυπωθούν σφαιρικά 

όλα τα στοιχεία που την επηρεάζουν. Σύμφωνα με τη νομοθεσία94, «τα Ν.Π.Δ.Δ διοικούνται 

από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από 5 έως 15 μέλη, τα οποία μαζί με τους 

αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο». Από τις απαντήσεις των προέδρων 

Σ.Ε φαίνεται ότι η πλειοψηφία των δήμων προτιμά τα διευρυμένα σχήματα (από 11 μέλη και 

πάνω) και οι πρόεδροι δηλώνουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό την ικανοποίησή τους από τον 

αριθμο των μελών που απαρτίζουν το διοικητικό τους συμβούλιο. Επιπροσθέτως, από τη 

στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι οι αστικές και ημιαστικές περιοχές έχουν μεγαλύτερη 

προτίμηση στα μεγάλα σχήματα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, μη αστικές περιοχές, που 

προτιμούν τα μικρότερα. Η διαφορετική αυτή προσέγγιση βασίζεται κυρίως στο πληθυσμιακό 

κριτήριο, μιας και σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό υπάρχει η τάση να προτιμώνται 

                                                             
94 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006), Άρθρο 240 (Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου). 
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περισσότερα μέλη στα συμβούλια, με σκοπό να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση από 

όλους τους φορείς και επομένως να ενισχύεται η πολυφωνία. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

((Ξηροτύρη-Κουφίδου, 1992, Μπουραντάς, 2002, Σαΐτης, 2007), οι μικρές ομάδες-επιτροπές 

(5-7 μέλη) τείνουν να έχουν ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και μεγαλύτερη συνοχή, ωστόσο 

οι μεγαλύτερες σε μέγεθος ομάδες, διαθέτουν περισσότερες γνώσεις, ικανότητες, 

πληροφορίες, ιδέες και συνεπώς, μπορούν να παράγουν πιο σωστές αποφάσεις. Συγχρόνως, 

όσο μεγαλύτερη είναι η επιτροπή τόσο δυσκολότερη γίνεται η συμμετοχή όλων των μελών, 

αποκτά περισσότερη δυσκαμψία, εμφανίζονται σημαντικές δυσκολίες και αυξάνεται η 

δαπάνη λειτουργίας της. Το μέγεθος θα πρέπει να προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες 

όπως, οι ικανότητες και η διάθεση των ατόμων που την αποτελούν, η φύση του έργου που 

έχει να επιτελέσει η ομάδα, η ικανότητα των ηγετών κ.α. 

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής του αριθμού των μελών των Δ.Σ, από τις απαντήσεις 

των προέδρων Σ.Ε διακρίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν γνωρίζει τον λόγο για τον 

οποίο έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος αριθμός για την Σχολική Επιτροπή τους, καθώς αυτό 

αποτελεί απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ήταν προαποφασισμένο πριν αναλάβουν 

το χαρτοφυλάκιό τους. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αρκετοί από του προέδρους δεν 

γνωρίζουν ότι έχουν την δυνατότητα να εισηγηθούν στο δημοτικό συμβούλιο την αλλαγή του 

αριθμού των μελών του Δ.Σ.  

Σχετικά με τη συμμετοχή των μελών που έχουν θεσμικό ρόλο, από τη νομοθεσία95 

προκύπτει ότι «σε κάθε διοικητικό συμβούλιο ορίζονται οπωσδήποτε, τουλάχιστον δύο 

διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων 

και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, για τα σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Από τις ερωτήσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν, φαίνεται 

ότι οι διευθυντές σχολικών μονάδων συμμετέχουν ενεργά στα διοικητικά συμβούλια, όπως 

επίσης και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων. Στον αντίποδα, αναφορικά με τον εκπρόσωπο 

των μαθητικών κοινοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι 

τα συγκεκριμένα μέλη συμμετέχουν λιγότερο ενεργά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένα 

μικρό μέρος των προέδρων Σ.Ε δηλώνει την απουσία διευθυντών σχολικών μονάδων από το 

διοικητικό συμβούλιο της Σ.Ε, όπως, επίσης, και την απουσία εκπροσώπου της Ένωσης 

Γονέων, ενέργειες που αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ωστόσο, κατά τη 

                                                             
95 Υ.Α 8440/24-2-2011 (ΦΕΚ 318/25-2-2011) άρθρο 1, «Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών». 
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διάρκεια της παρούσας έρευνας, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε νέα Υπουργική 

Απόφαση96 (2018) όπου καθορίζεται εκ νέου η σύσταση του διοικητικού συμβουλίου της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής97. 

Τέλος, αναφορικά με τα κριτήρια που γίνεται η επιλογή των υπόλοιπων μελών (απλών 

πολιτών)98 για την στελέχωση των διοικητικών συμβουλίων, από τις απαντήσεις των 

προέδρων Σ.Ε φαίνεται ότι τα κριτήρια είναι κυρίως πολιτικά, εκπαιδευτικά, ο συνδυασμός 

των δύο παραπάνω κριτηρίων, όπως επίσης, ότι σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγονται άτομα με 

εξειδικευμένες γνώσεις, με σκοπό να βοηθήσουν από τη σκοπιά τους, με οποιονδήποτε 

τρόπο, το έργο της Σχολικής Επιτροπής. Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι στις 

αστικές, ημιαστικές και πεδινές περιοχές τον μεγαλύτερο ρόλο για την επιλογή των πολιτών 

διαδραματίζει το πολιτικό κριτήριο (επιλογή δημάρχου), ενώ στον αντίποδα, το κριτήριο που 

επικρατεί για την επιλογή των πολιτών στις ημι-ορεινές και ορεινές περιοχές είναι το 

εκπαιδευτικό (άτομα που προέρχονται από τον χώρο της εκπαίδευσης). Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 1992, Μπουραντάς, 2002, Σαΐτης, 2007), τα μέλη θα 

πρέπει να έχουν γνώσεις και ικανότητες σε σχέση με το έργο της επιτροπής, καθώς και 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας τέτοια που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά ως μέλη ομάδας, παρεμποδίζοντας την εμφάνιση χαρακτηριστικών που 

επιβαρύνουν την αποτελεσματικότητα της επιτροπής όπως: α) δημιουργία εντυπώσεων σε 

κάποιο ανώτερο ή άλλα μέλη της ομάδας, β) προώθηση στόχων μιας υποομάδας που 

λειτουργεί στα πλαίσια της ομάδας, γ) προσωπική κυριαρχία ή επιβολή πάνω στην ομάδα, δ) 

υπεροχή ως προς τα άλλα μέλη της ομάδας. Επίσης, τα μέλη μιας επιτροπής πρέπει να είναι 

του ίδιου οργανωτικού επιπέδου και να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, ώστε οι αποφάσεις 

που θα λαμβάνονται να είναι ομαδικές και όχι συμβιβασμοί ή αποτέλεσμα επιβολής, λόγω 

θέσεις ή πολιτικής ισχύος (Σαΐτης, 2000). Η γενική άποψη που επικρατεί, υποστηρίζει πως 

ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια, ωστόσο, η ετερογένεια 

                                                             
96 Υ.Α 1940/2018 (ΦΕΚ 310/Β/2-2-2018) άρθρο 1, «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών 

επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών». 
97 Πλέον, ορίζονται οπωσδήποτε, τουλάχιστον ένας διευθυντής/προϊστάμενος των νηπιαγωγείων, για 
τις Σχολικές Επιτροπές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, για τις 

Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν 

έως πέντε σχολικές μονάδες, τουλάχιστον πέντε διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκ των 
αρχαιότερων, για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν περισσότερες των πέντε σχολικές μονάδες, τουλάχιστον ένας 

εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων και τέλος, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των 

μαθητικών κοινοτήτων για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
98 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006), Άρθρο 240 (Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου). 
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των μελών μπορεί να έχει θετική επίδραση στην αποδοτικότητα της ομάδας καθώς 

διευκολύνει τα μέλη της να μάθουν το ένα από το άλλο (Dubrin, 2004). 

Ο πρόεδρος 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής διαδραματίζει 

κεντρικό και καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του οργάνου και επομένως, η μελέτη του 

πραγματοποιήθηκε με τρόπο σφαιρικό και ουσιαστικό. Για την επιλογή του προέδρου της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, από τη νομοθεσία99 προκύπτει ότι «μετά τον ορισμό των μελών 

του Δ.Σ, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 

διοικητικού συμβουλίου». Αν και από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε διακρίνεται ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων είναι εκλεγμένα μέλη από τις δημοτικές εκλογές, 

ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό, καθώς τη θέση του προέδρου δύναται να την 

αναλάβει και ένα μη αιρετό μέλος. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 1992, 

Μπουραντάς, 2002, Σαΐτης, 2007), ο ρόλος του ηγέτη σχετίζεται με τη δημιουργία οράματος, 

την καθοδήγηση, την προώθηση, την εμψύχωση και γενικά τον προσανατολισμό της 

συμπεριφοράς των μελών προς τη συνοχή και την πραγματοποίηση των στόχων της. Ο ρόλος 

του προέδρου ενός συλλογικού οργάνου είναι εξισορροπητικός, συντονιστικός και 

υποβοηθητικός. Χαρακτηριστικά του προέδρου πρέπει αν είναι η διατήρηση της συζήτησης 

στα σωστά πλαίσια, η ταχεία αντίληψη και η διορατικότητα, να είναι γνώστης της 

ανθρώπινης φύσης και φυσικά να είναι απόλυτα εξοικειωμένος με τα προς συζήτηση θέματα 

(Κατσορίδου-Παπαδοπούλου, 1993). Τη θέση του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής θα 

πρέπει να την αναλαμβάνει το άτομο που έχει τις περισσότερες εμπειρίες και γνώσεις γύρω 

από τα θέματα του σχολείου και που διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για την ανάληψη 

δημιουργικών πρωτοβουλιών προς όφελος των σχολείων (Σαΐτης, 2000). 

Αναφορικά με τη χρηματική αποζημίωση του προέδρου, από τις απαντήσεις  των 

συμμετεχόντων προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν λαμβάνει κάποια αμοιβή για το 

έργο που παρέχει. Σύμφωνα με τη νομοθεσία100, αν και ο ν. 3463/2006 επιτρέπει να 

καταβάλλονται έξοδα παράστασης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ένος Ν.Π.Δ.Δ, στην 

περίπτωση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως καθαρά 

                                                             
99 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006), Άρθρο 240 (Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου). 
100 Ν. 3463/2006, Άρθρο 242 παρ. 1. 

  ΚΥΑ 42188/08.07.2018 

  Ελεγκτικό Συνέδριο, Πράξη 136/2012 του Ι Τμήματος. 
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αναγράφεται στις γνωμοδοτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου101 και του Τμήματος 

Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών102. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι από τις απαντήσεις των προέδρων 

Σ.Ε, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξεως του 9%, το οποίο δηλώνει ανεμπόδιστα ότι λαμβάνει 

κάποια χρηματική αποζημίωση, αν και αυτό έχει απαγορευτεί για την περίπτωση της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής.  

Εστιάζοντας στο έργο των προέδρων Σ.Ε, και πιο συγκεκριμένα στον επιμερισμό 

αρμοδιοτήτων στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, από τις απαντήσεις τους και από τις 

απαντήσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στα Δ.Σ, φαίνεται ότι η 

συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και δεν έχει πολλούς υποστηρικτές. Το 

γεγονός ότι ολόκληρη η οικονομική διαχείριση σε συνδυασμό με την καθημερινή 

ενασχόληση για την αντιμετώπιση όλων των τακτικών και έκτακτων αναγκών βαραίνουν ένα 

συγκεκριμένο άτομο, καθιστούν τη θέση του προέδου προσωποκεντρική, χωρίς να υπάρχουν 

πολλά περιθώρια για να επιμεριστούν αρμοδιότητες στα υπόλοιπα μέλη. Ωστόσο, υπάρχει και 

ένα ποσοστό προέδρων που δηλώνει ότι τέτοιου είδους ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί, με 

πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τις αναθέσεις σε μέλη για έρευνες προσφορών και τη 

δημιουργία επιτροπών για την παραλαβή έργων. 

Αναφορικά με τη χρήση ειδικού λογισμικού για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Σ.Ε 

και των διευθυντών, από τις απαντήσεις των 2 ομάδων του δείγματος φαίνεται ότι δεν 

χρησιμοποιείται κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθιστώντας την απλή ανταλλαγή emails 

ως την πιο διαδεδομένη μέθοδο. Εντούτοις, υπάρχουν και αρκετές αναφορές προέδρων και 

διευθυντών που χρησιμοποιούν εξειδικευμένα προγράμματα, κυρίως σε αστικές και 

ημιαστικές περιοχές, τα οποία προσφέρουν πλήθος πλεονεκτημάτων στην καθημερινή τους 

επικοινωνία (αμεσότητα, διαφάνεια, οργάνωση, έλεγχο κτλ). Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

                                                             
101 «Η διάταξη αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση των Σχολικών Επιτροπών, καθώς τα εν 

λόγω Ν.Π.Δ.Δ ρυθμίζονται ειδικά και εξαντλητικά στις διατάξεις των άρθρων 243 του Κ.Δ.Κ., 5 του 
ν.1894/1990 και 103 του ν.3852/2010, οι οποίες ουδόλως προβλέπουν την καταβολή εξόδων 

παράστασης στα ανωτέρω πρόσωπα. Το άρθρο 242 του Κ.Δ.Κ. αφορά στα λοιπά δημοτικά και 

κοινοτικά Ν.Π.Δ.Δ (άρθρα 239 επόμ.) και όχι στις Σχολικές Επιτροπές, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, 

αν δηλαδή περιλάμβανε και τις τελευταίες, θα ετίθετο συστηματικά μετά το άρθρο 243, ώστε να 
καθίσταται σαφές ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και αυτές (Σχολικές Επιτροπές)». 
102 Με το απαντητικό έγγραφο (15 Οκτωβρίου 2018) με θέμα Έξοδα παράστασης προέδρων και 

αντιπροέδρων Σχολικών Επιτροπών επισημαίνει ότι «ότι η υπ’ αριθμ. 42188/08.07.2018 ΚΥΑ με την 
οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων αποζημιώσεις πρόεδρων, αντιπρόεδρων και μελών διοικητικών 

συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ, δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση των Σχολικών Επιτροπών. Για το ζήτημα 

των εξόδων παράστασης στους προέδρους και αντιπροέδρους των Σχολικών Επιτροπών έχει 

αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αριθμ. 136/2012 Πράξη του Ι Τμήματος του». 
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τέτοιων λογισμικών είναι το S-management του Έπαφου103, το λογιστικό πρόγραμμα της 

εταιρίας Μαργαριτίδης104 και το πληροφορικό σύστημα IntelliSchool της εταιρίας 

Intellisoft105. Ωστόσο, όλα αυτά τα προγράμματα προέρχονται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, 

επομένως, οι Σχολικές Επιτροπές που τα χρησιμοποιούν, καλούνται να ξοδεύουν αρκετά 

μεγάλα ποσά για την αγορά τους, τα οποία προέρχονται από τα κονδύλια που διαχειρίζονται, 

που αφορούν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Σε αυτή την περίπτωση, σε μια 

προσπάθεια προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί και στόχο της 

ελληνικής πολιτείας, το κράτος θα μπορούσε από μόνο του να αναθέσει και να δημιουργήσει 

ένα αντίστοιχο λογισμικό, το οποίο θα παρέχονταν δωρεάν στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

και θα βοηθούσαν στο μέγιστο βαθμό την οργάνωση και τη λειτουργία τους.  

Αναφορικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στους προέδρους Σ.Ε και 

όλους τους διευθυντές της περιοχής ευθύνης τους, φαίνεται ότι οι απόψεις των 2 ομάδων δεν 

ταυτίζονται. Ενώ οι πρόεδροι δηλώνουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό την ικανοποίησή τους στο 

συγκεκριμένο ζήτημα, στον αντίποδα, οι ίδιοι οι διευθυντές δεν επιβεβαιώνουν την αρμονική 

αυτή επικοινωνία/συνεργασία. Η άποψη των διευθυντών ενισχύεται και από αρκετούς 

προέδρους Σ.Ε, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου έχουν έρθει 

αντιμέτωποι με διευθυντές σχολικών μονάδων που ασκούν έντονες πιέσεις, ξεπερνώντας 

αρκετές φορές τα όρια.  

Σχετικά με το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, σύμφωνα με τη νομοθεσία106 «με 

απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές 

μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό 

συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη107». 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών φαίνεται ότι σε ένα αρκετά 

μεγάλο ποσοστό σχολικών μονάδων, και κυρίως στα νηπιαγωγεία, δεν πραγματοποιείται η 

συνεδριάση του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας, ενέργεια που αντίκειται στις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

                                                             
103 https://www.smanagementplus.gr  
104 https://sxolikesepitropes.gr/index.php  
105 https://www.intellisoft.gr/el/software/efarmoges-gia-dimous/intellischool/diaheirisi-sholikon-
epitropon-kallikratikon-dimon-(intellischool)  
106 Υ.Α 8440/24-2-2011 (ΦΕΚ 318/25-2-2011) άρθρο 1, Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών. 
107 Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος 

γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος 

των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

https://www.smanagementplus.gr/
https://sxolikesepitropes.gr/index.php
https://www.intellisoft.gr/el/software/efarmoges-gia-dimous/intellischool/diaheirisi-sholikon-epitropon-kallikratikon-dimon-(intellischool)
https://www.intellisoft.gr/el/software/efarmoges-gia-dimous/intellischool/diaheirisi-sholikon-epitropon-kallikratikon-dimon-(intellischool)
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Αναφορικά με την παρουσία των μελών στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής, οι πρόεδροι 

εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και 

συγκριτικά λιγότερο ικανοποιημένοι από τους εκπροσώπους των Ενώσεων Γονέων και τους 

πολίτες. Ειδικά για τους τελευταίους, από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων προκύπτει 

ότι οι πρόεδροι των Σ.Ε στις ημιαστικές και πεδινές περιοχές, εμφανίζονται λιγότερο 

ικανοποιημένοι σχετικά με την παρουσία των πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε, σε αντίθεση με τους 

προέδρους των υπόλοιπων περιοχών, οι οποίοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι σε αρκετά 

μεγαλύτερο βαθμό. 

Τέλος, σχετικά με την επιμόρφωση των προέδρων Σ.Ε πάνω σε θέματα διοικητικής και 

οικονομικής φύσεως σχετικά με τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, η 

συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων δηλώνει την απουσία τέτοιων στοχευμένων 

σεμιναρίων και δηλώνει απερίφραστα την ανάγκη, η πολιτεία, να οργανώσει τέτοιες 

πρωτοβουλίες.  

Λειτουργία του οργάνου 

Αναφορικά με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη νομοθεσία108, «η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει 

υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, μία φορά το μήνα. Ο πρόεδρος καλεί 

επίσης τη Σχολική Επιτροπή σε συνεδρίαση όταν το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον των 

μελών της με γραπτή αίτηση109, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν». Από 

τις απαντήσεις των προέδρων φαίνεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές εφαρμόζουν καθολικά τη 

νομοθεσία σχετικά με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνεδριάσεων, αφού συνεδριάζουν 

απαρέγκλιτα 1 φορά το μήνα, με αρκετές εξ αυτών να συνεδριάζουν και περισσότερες φορές. 

Επιπρόσθετα, από την στατιστική ανάλυση διακρίνεται ότι οι πρόεδροι οι οποίοι έχουν σχέση 

με την εκπαίδευση (εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί) και οι πρόεδροι που δεν έχουν 

σχέση με την εκπαίδευση (με ανώτερο ή ανώτατο επίπεδο μόρφωσης), έχουν την τάση να 

συνεδριάζουν περισσότερο από 1 φορά το μήνα για τις ανάγκες τις Σ.Ε, σε αντίθεση με τους 

προέδρους μέσου επιπέδου μόρφωσης, οι οποίοι φαίνεται να πραγματοποιούν τυπικά μόνο τη 

συνεδρίαση που ορίζεται από τη νομοθεσία. 

                                                             
108 Ν. 3463/2006, άρθρο 95 παρ. 1. 
109 Ν. 3463/2006 άρθρο 108 παρ. 1 και 2, Π.Δ 410/1995 
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Σχετικά με την απαρτία των συνεδριάσεων του οργάνου, σύμφωνα με τη νομοθεσία110, «η 

Σχολική Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα  αποτελούν την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν οι 

παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες». Από τις απαντήσεις των προέδρων προκύπτει 

ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών τα συμβούλια 

πραγματοποιούνται με τη νόμιμη απαρτία, με αρκετούς προέδρους ωστόσο, κυρίως στις 

ορεινές περιοχές, να δηλώνουν ότι στα διοικητικά τους συμβούλια επιτυγχάνεται καθολική 

απαρτία.  

Αναφορικά με την διακριτότητα των ρόλων των μελών του Δ.Σ, φαίνεται ότι οι απόψεις 

των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων, οι οποίοι συμμετέχουν στο Δ.Σ 

της Σ.Ε, ταυτίζονται, καθώς και οι 2 ομάδες του δείγματος  συμφωνούν ότι οι ρόλοι ανάμεσα 

στα μέλη του Δ.Σ είναι διακριτοί και ότι το κάθε μέλος έχει τον ρόλο του. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 1992, Μπουραντάς, 2002, Σαΐτης, 2007), η οριοθέτηση 

της εξουσίας και της ευθύνης αποτελεί βασική αρχή της διοικητικής επιστήμης και 

υπαγορεύει την προκαθορισμένη εξίσωση της εξουσίας και της ευθύνης. Στη σφαίρα των 

συλλογικών οργάνων αυτό σημαίνει ότι η εξουσία μιας επιτροπής πρέπει να είναι 

καθορισμένη με σαφήνεια έτσι ώστε τα μέλη της να γνωρίζουν κατά πόσο είναι υπεύθυνα για 

τις αποφάσεις της. Για κάθε μέλος της Σχολικής Επιτροπής θα πρέπει να υπάρχει 

αποσαφηνισμένος ρόλος ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και οι συγκρούσεις με τα 

λοιπά όργανα λαϊκής συμμετοχής. Δηλαδή για κάθε μέλος της Σχολικής Επιτροπής πρέπει να 

υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ρόλος που να συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του έργου 

του (Σαΐτης, 2000). 

Δύο από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνονται κατά τη διάρκεια 

των συνεδριάσεων είναι η συνοχή των μελών και το κλίμα μεταξύ τους. Αναφορικά με το 

πρώτο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 1992, Μπουραντάς, 2002, 

Σαΐτης, 2007), η ικανότητα της ομάδας να διατηρεί τις στενές και πολλές σχέσεις μεταξύ των 

μελών της, έτσι ώστε να έχουν διάθεση να παραμείνουν και να καταβάλουν προσπάθειες στα 

πλαίσιά της, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μια ομάδα μπορεί να θεωρηθεί συνεκτική, όταν στο 

εσωτερικό περιβάλλον της υπάρχουν και αναπτύσσονται δυνάμεις που έλκουν και ενισχύουν 

τα μέλη να μείνουν μαζί. Σχετικά με το δεύτερο χαρακτηριστικό, με τον όρο κλίμα-

κουλτούρα (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 1992, Μπουραντάς, 2002, Σαΐτης, 2007), εννοούνται οι 

                                                             
110 Ν. 3463/2006, άρθρο 96. 
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αξίες, οι φιλοσοφίες, οι παραδοχές, τα πιστεύω, η ατμόσφαιρα, οι σχέσεις, οι διαθέσεις, οι 

αντιλήψεις κ.λπ. που διακρίνουν την ομάδα. Το κλίμα καθορίζει το βαθμό συνεργασίας και 

επικοινωνίας μεταξύ των μελών και ενισχύει τη συμμετοχή τους στην παραγωγή του 

ομαδικού έργου. Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών που 

συμμετέχουν στα Δ.Σ στα συγκεκριμένα ζητήματα, φαίνεται ότι οι αντιλήψεις τους σε 

ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζονται και σε άλλες διαφοροποιούνται.  

Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης και των 2 ομάδων σχετικά με τη σχέση που έχουν 

τα μέλη του Δ.Σ μεταξύ τους, οι απόψεις των προέδρων και των διευθυντών 

διαφοροποιούνται. Οι πρόεδροι Σ.Ε δηλώνουν σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό την ικανοποίησή 

τους στο συγκεκριμένο ζήτημα, σε αντίθεση με τους διευθυντές οι οποίοι εμφανίζονται πιο 

επικριτικοί. Παρομοίως, διαφοροποίηση εντοπίζεται και στην περίπτωση του κλίματος 

μεταξύ των μελών, κατά το οποίο οι πρόεδροι Σ.Ε υποστηρίζουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι 

το κλίμα των συνεδριάσεων είναι ιδιαίτερα θετικό, σε αντίθεση με τους διευθυντές, οι οποίοι 

εκφράζουν σε πολύ μικρότερο βαθμό την ικανοποίησή τους.   

Στον αντίποδα, ταύτιση απόψεων εμφανίζεται στην περίπτωση δημιουργίας 

ομάδων/συνασπισμού μελών κατά τη διάρκεια των Δ.Σ, καθώς και οι 2 ομάδες του δείγματος 

συμφωνούν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μικρό βαθμό. Από τη στατιστική ανάλυση 

προκύπτει ότι οι περιοχές όπου εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά δημιουργίας τέτοιων 

ομάδων είναι οι ορεινές.  

Ομοίως, και οι 2 ομάδες συμμετεχόντων συμφωνούν ότι ο πολιτικός φορέας του κάθε 

μέλους δεν επηρεάζει την λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής σε μεγάλο βαθμό, 

παρόλου που δεν είναι λίγες οι φορές που το πολιτικό θερμόμετρο κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων ανεβαίνει και έχουν παρατηρηθεί περιστατικά κομματικών αντιπαραθέσεων.  

Τέλος, αναφορικά με το εάν υπάρχει συλλογικότητα κατά τη λήψη των αποφάσεων, από 

τις απαντήσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων προκύπτει ότι στα περισσότερα διοικητικά 

συμβούλια οι αποφάσεις λαμβάνονται με συλλογικό τρόπο.  

Υποστήριξη Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από άτομα ή υπηρεσίες 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή να υποστηρίζεται από άτομα και υπηρεσίες του δήμου, καθώς η ίδια αποτελεί ένα 

κατεξοχήν πολιτικό όργανο, που έχει επωμιστεί όμως, ένα τεράστιο διοικητικό, οικονομικό 

και τεχνικό έργο. Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
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φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών υποστηρίζεται από 

άτομα ή υπηρεσίες των δήμων (διοικητικοί υπάλληλοι για γραμματειακή υποστήριξη, το 

τεχνικό τμήμα, το οικονομικό τμήμα, το νομικό τμήμα, το τμήμα προμηθειών κ.τ.λ). Ωστόσο, 

δεν είναι λίγες οι φωνές εκείνων που υποστηρίζουν ότι το θέμα της έλλειψης προσωπικού που 

παρατηρείται στους δήμους, σε όλες τις θέσεις και τις υπηρεσίες, δυσχεραίνει και το έργο της 

Σχολικής Επιτροπής, καθώς οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν και όσοι έχουν απομείνει, 

δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να διαθέσουν για την υποστήριξη του οργάνου. Από τη 

στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι οι περιοχές στις οποίες εμφανίζονται οι μεγαλύτερες 

ελλείψεις είναι οι πεδινές και οι ορεινές.   

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, καθώς οι 

τακτικές και οι έκτακτες απαιτήσεις των σχολικών μονάδων είναι τεράστιες και το 

προσωπικό των δήμων, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν επαρκεί για να τις 

υποστηρίξει. Σύμφωνα με την έρευνα, από τις απαντήσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων 

που καταγράφησαν, είναι εμφανές το αρκετά υψηλό ποσοστό της δυσαρέσκειάς τους πάνω 

στο συγκεκριμένο ζήτημα και η ανεπάρκεια της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι πρόεδροι Σ.Ε 

για να αντιμετωπίσουν αυτή την ανεπάρκεια, τις περισσότερες φορές απευθύνονται σε 

ιδιώτες-εξωτερικούς συνεργάτες (μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, 

ελαιοχρωματιστές κτλ), δαπανώντας χρήματα από τα λειτουργικά που λαμβάνουν από το 

κράτος, που προορίζονται για τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

Ο ρόλος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Όπως προκύπτει από τη νομοθεσία111, είναι εύκολα αντιληπτό ότι το έργο της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής είναι αυστηρά οικονομικό/διαχειριστικό και ότι η Σχολική Επιτροπή δεν 

δύναται να επεμβαίνει στο εκπαιδευτικό κομμάτι των σχολικών μονάδων. Από τις απαντήσεις 

των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων αναφορικά με τον ρόλο του 

οργάνου, φαίνεται ότι οι απόψεις των 2 ομάδων πληθυσμού ταυτίζονται. Η συντριπτική 

                                                             
111 Ν. 3463/2006, Άρθρο 243 παρ. 4, «Έργο κάθε Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των 

πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων 

(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η 

αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και 
του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων [Ο Οργανισμός 

Σχολκών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ) έχει αντικατασταθεί από τις Κτιριακές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ)] των αντίστοιχων 
σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με 

βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη 

εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 

για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων». 
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πλειοψηφία των προέδρων και η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών δηλώνουν ότι η 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή ασχολείται αποκλειστικά με τον ρόλο για τον οποίο έχει συσταθεί 

(οικονομική διαχείριση) και δεν επεμβαίνει με κανέναν τρόπο στα σχολικά δρώμενα. 

Ωστόσο, ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό προέδρων και 

διευθυντών δηλώνουν ότι τέτοιες παρεμβάσεις σε σχολεία είναι συχνές, καθώς οι Σ.Ε 

αναλαμβάνουν από μόνες τους δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα (σεμινάρια, εκδηλώσεις, 

δράσεις κτλ). 

Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων σχετικά με 

τις προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι οι 

αντιλήψεις των 2 ομάδων διαφοροποιούνται. Αρχικά, η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε 

δηλώνει ότι το όργανο, με την ισχύουσα μορφή του, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα 

και πως δεν θα έκαναν κάποια παρέμβαση στο νομοθετικό πλαίσιο. Στον αντίποδα, οι 

διευθυντές των σχολικών μονάδων εμφανίζονται διχασμένοι.  

Οι προτεινόμενες αλλαγές των 2 ομάδων που διαφωνούν εστιάζουν σε διαφορετικά 

σημεία. Πιο συγκεκριμένα, οι πρόεδροι Σ.Ε, κυρίως στις αστικές και ημιαστικές περιοχές, 

δηλώνουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ότι η σημαντικότερη αλλαγή που πρέπει να λάβει 

χώρα στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής είναι η μείωση του αριθμού των μελών του 

Δ.Σ, για να γίνει το όργανο πιο ευέλικτο και λειτουργικό. Η δεύτερη πιο σημαντική αλλαγή 

που προτείνεται αφορά την επιλογή των μελών του Δ.Σ, η οποία, κατά την άποψη των 

προέδρων, πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε τα 

άτομα που συμμετέχουν στο όργανο να είναι ενήμερα σχετικά με τον νευραλγικό χώρο της 

εκπαίδευσης και να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις που θα βοηθούν με αυτό τον τρόπο την 

λειτουργία της Σ.Ε. Άλλες αλλαγές που προτείνονται, σε πολύ μικρότερο βαθμό όμως, 

αφορούν την αύξηση του αριθμού των εκπροσώπων από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, 

ώστε να μεταφέρεται καλύτερα η εικόνα και τα προβλήματα των σχολείων στο όργανο και 

τέλος, η μείωση του αριθμού των αιρετών αντιπροσώπων, γιατί κατά την άποψη των 

προέδρων, ο ρόλος τους περιορίζεται σε «παιχνίδια» μικροπολιτικής και ουσιαστικά δεν 

βοηθούν με κάποιο τρόπο την λειτουργία του οργάνου. 

Στον αντίποδα, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων εμφανίζονται πιο επικριτικοί. Πιο 

συσκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνουν 

αλλαγές, δηλώνει ότι οι Σχολικές Επιτροπές πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο 
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καθεστώς, δηλαδή κάθε σχολική μονάδα να αποτελεί και μία αυτόνομη Σχολική Επιτροπή, 

μιας και η σημερινή μορφή της έχει δημιουργήσει αρκετές δυσκολίες στη λειτουργία των 

σχολείων, κυρίως στο οικονομικό κομμάτι. Η δεύτερη τη τάξει αλλαγή που προτείνεται 

αφορά την αύξηση του αριθμού διευθυντών που συμμετέχουν στο Δ.Σ της Σ.Ε, καθώς και τη 

συχνή εναλλαγή των μελών-διευθυντών στο Δ.Σ, ώστε να μεταφέρεται καλύτερα η εικόνα και 

τα προβλήματα των σχολείων στο όργανο. Πάνω σε αυτή την άποψη, υπάρχουν και μερικές 

φωνές που υποστηρίζουν ότι δεν αρκεί μόνο η αύξηση του αριθμού των διευθυντών στο 

όργανο και η εναλλαγή τους, αλλά η καθολική συμμετοχή όλων των διευθυντών σχολικών 

μονάδων στο Δ.Σ, για να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των σχολείων. Άλλες αλλαγές που 

προτείνονται, σε μικρότερο βαθμό όμως, αφορούν την αύξηση του αριθμού των διοικητικών 

υπαλλήλων του οργάνου (κυρίως της γραμματειακής υποστήρης), καθώς ο όγκος των 

δεδομένων που έχουν να διαχειριστούν τα όργανα είναι μεγάλος και παρατηρούνται 

καθυστερήσεις και ανωμαλίες στην επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων. Επιπρόσθετα, 

αρκετοί είναι εκείνοι που δηλώνουν ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ, για 

να μπορεί το όργανο να είναι πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό, όπως επίσης και πως η 

επιλογή των μελών του Δ.Σ θα πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψιν 

συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να συμμετέχουν άτομα με ειδικές γνώσεις που μπορούν να 

συνεισφέρουν στο έργο του οργάνου. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό προτείνει την κατάργηση 

των αιρετών αντιπροσώπων στο Δ.Σ, μιας και κατά την άποψη των διευθυντών, η προσφορά 

τους δεν είναι ουσιαστική, και επίσης, πως στη θέση του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής 

θα πρέπει να ορίζονται μόνο άτομα που προέρχονται από τον ενεργό χώρο της εκπαίδευσης, 

μιας και τέτοια άτομα είναι καθ’ ύλην αρμόδια για να κατευθύνουν και να διοικούν ένα 

τέτοιο όργανο. 

2. Οικονομική διαχείριση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Έσοδα 

Γενικά στοιχεία εσόδων 

Το κύριο έσοδο που έχουν να διαχειριστούν οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές προέρχεται από 

το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) και 

προορίζεται για την κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων των σχολικών μονάδων. Το 

ποσό που αποφασίζεται κάθε φορά να διατεθεί, προέρχεται από τον λογαριασμό του 

Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο 
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«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων112» και επιμερίζεται σε όλους τους δήμους της 

χώρας, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που 

αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και 

στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμάται και η υλοποίηση του 

θεσμού του σχολικού τροχονόμου. Σύμφωνα με τους προέδρους Δ.Ε.Π, αυτά τα κονδύλια 

πιστώνονται στους λογαριασμούς των δήμων σε 4 ισόποσες δόσεις και στη συνέχεια 

κατανέμονται στις 2 Σχολικές Επιτροπές του κάθε δήμου. Το μεγαλύτερο μέρος των 

προέδρων Σ.Ε εμφανίζεται από καθόλου έως ελάχιστα ικανοποιημένο από τα χρήματα που 

λαμβάνει από το κράτος, υπογραμμίζοντας ότι το ποσό της κρατικής επιχορήγησης που τους 

αποδίδεται, δεν επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι κανένας πρόεδρος Σ.Ε δεν εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του από 

το μέγεθος της συγκεκριμένης χρηματοδότησης. Τα μεγαλύτερα ποσοστά δυσαρέσκειας 

εντοπίζονται στις αστικές, ημιαστικές και πεδινές περιοχές, ενώ οι πρόεδροι των υπόλοιπων 

περιοχών (ημιορεινές, ορεινές, νησιωτικές) εμφανίζονται πιο μετριοπαθείς. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνονται και οι απόψεις/αντιλήψεις των διευθυντών σχολικών 

μονάδων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς η πλειοψηφία δηλώνει ότι το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που τους αποδίδεται, δεν επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών 

τους αναγκών. Ταύτιση απόψεων ανάμεσα στους διευθυντές και στους προέδρους Σ.Ε 

υπάρχει και στις περιοχές όπου εμφανίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά δυσαρέσκειας, με τους 

διευθυντές αστικών, ημιαστικών και πεδινών περιοχών να δηλώνουν την ικανοποίησή τους 

σε μικρότερο βαθμό, έναντι των υπολοίπων. Αναλύοντας περισσότερο τα ίδια δεδομένα, από 

την έρευνα προκύπτει ότι οι διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκφράζουν σε 

εντονότερο βαθμό την δυσαρέσκειά τους σχετικά με τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από 

την πολιτεία, σε αντίθεση με τους διευθυντές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τα 

ποσοστά δυσαρέσκειάς τους είναι εμφανώς χαμηλότερα.  

 

 

                                                             
112 Σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) παρ. 259, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 

δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού: α) το Φόρο 
Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% των συνολικών 

ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού, β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% 

των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού, γ) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 

50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού. 
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Προέλευση λοιπών εσόδων 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία113, «τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται: α) από τις 

επιχορηγήσεις των Δήμων, β) από προσόδους της σχολικής περιουσίας, γ) από εκποιήσεις 

περιουσιακών στοιχείων, δ) από τα έσοδα της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων, ε) από 

κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, στ) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή». 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και των προέδρων Δ.Ε.Π, οι οποίες ταυτίζονται σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό, προκύπτει ότι εκτός από τους Κ.Α.Π, οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

έχουν σε μεγάλο βαθμό έσοδα από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, και σε 

μικρότερο βαθμό από δωρεές, από εκμετάλλευση σχολικών χώρων, από δημοτικές τακτικές 

επιχορηγήσεις, από εκμετάλλευση σχολικών αγρών και τέλος, από εκμετάλλευση σχολικής 

περιουσίας. 

Σχετικά με τα έσοδα από τις δωρεές, οι πρόεδροι Σ.Ε δηλώνουν ότι οι ενέργειες αυτές, 

αφορούν σε μεγαλύτερο βαθμό δωρεές υλικών αγαθών (οπτικοακουστικό υλικό, 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πετρέλαιο κτλ) και σε μικρότερο βαθμό δωρεές χρηματικών 

ποσών. Ωστόσο, όποια και αν είναι η δωρεά, οι πρόεδροι εξηγούν ότι στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, οι δωρεές δεν αφορούν συνολικά τη Σχολική Επιτροπή, αλλά κάποια 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Επομένως, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η Σ.Ε να 

αποδέχεται τη δωρεά και στη συνέχεια να την αποδίδει στην εκάστοτε σχολική μονάδα.  

Αναφορικά με τα έσοδα από την εκμετάλλευση σχολικών χώρων, οι πρόεδροι Σ.Ε 

αναφέρουν ότι αυτά προέρχονται κυρίως από μισθώματα για την παραχώρηση (κατά τις 

απογευματινές ώρες ή τα σαββατοκύριακα) αιθουσών, γυμναστηρίων, προαυλίων και 

κλειστών χώρων (αίθουσες εκδηλώσεων), τα οποία χρησιμοποιούνται για αθλητικές, 

πολιτιστικές και εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εξετάσεις για ξενόγλωσσα 

μαθήματα, μαθήματα ρομποτικής κτλ). Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν πολλοί από τους 

προέδρους, στόχος όλων αυτών των παραχωρήσεων δεν αποτελεί το κέρδος. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν, πρόκειται για πολύ χαμηλά μισθώματα, με τα οποία οι Σχολικές 

Επιτροπές αποπληρώνουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου (κατά τους 

χειμερινούς μήνες), τα οποία καταναλώνονται κατά τη διάρκεια όλως αυτών των 

δραστηριοτήτων.   

                                                             
113 Υ.Α 1940/2018 (ΦΕΚ 310/Β/2-2-2018), Άρθρο 1 παρ. 3 
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Σχετικά με τα έσοδα από τακτικές δημοτικές επιχορηγήσεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 

πράξη 343/2010114 είχε κρίνει ότι, «πέραν των πιστώσεων από τους ΚΑΠ και το Φόρο 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ), οι δήμοι δεν μπορούσαν να μεταβιβάζουν άλλες 

πιστώσεις στις Σχολικές Επιτροπές». Συνεπώς, δεν ήταν νόμιμη η επιχορήγηση των Σχολικών 

Επιτροπών. Επίσης, με την πράξη 237/2012115 απορρίπτονταν και οι έκτακτες επιχορηγήσεις. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον νόμο 4257/2014116, οι έκτακτες επιχορηγήσεις του δήμου προς της 

Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές επανήλθαν.  

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό να γίνει εκτενής αναφορά για τον Φ.Η.Χ, καθώς 

από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε προκύπτει ότι είναι ελάχιστοι εκείνοι οι πρόεδροι που 

γνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του φόρου και τη χρησιμότητά του. Ο Φόρος 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ)117, είναι ένας φόρος σύμφωνα με τον οποίο «οι δήμοι 

μπορούν να επιβάλουν με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

σε στεγασμένους ή μη χώρους οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής 

χρήσεως στη περιφέρειά τους. Ο φόρος αυτός εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και 

η επιβολή του είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Οι δήμοι έχουν δηλαδή, τη διακριτική 

ευχέρεια να επιβάλουν ή όχι το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή εφόσον τον έχουν επιβάλει, 

να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη σχετική απόφαση. Τα έσοδα από τον Φ.Η.Χ μπορούν να 

διατίθενται για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης και περιλαμβάνονται στα τακτικά έσοδα των 

δήμων». Ωστόσο, σύμφωνα με τον νόμο 1892/1990118, «ο Φ.Η.Χ όπως διαμορφώνεται 

εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, περαιτέρω μέχρι 

25%, προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των 

κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολικών μονάδων».  

Αναφορικά με τα έσοδα από την εκμετάλλευση της σχολικής περιουσίας και των 

σχολικών αγρών, οι πρόεδροι Σ.Ε αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα εμφανίζεται ένα 

γραφειοκρατικό κώλυμα. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα δεν 

έχει ξεκαθαριστεί εάν η είσπραξη των συγκεκριμένων μισθωμάτων πρέπει να 

πραγματοποιείται από τον δήμο ή από την Σχολική Επιτροπή και επομένως, παρατηρούνται 

και τα 2 φαινόμενα. Σύμφωνα με την νομοθεσία119, «η κινητή και ακίνητη περιουσία των 

                                                             
114 Ελεγχτικό Συνέδριο, Πράξη VII Τμήματος 343/2010 
115 Ελεγχτικό Συνέδριο, Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα 237/2012 
116 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93/14.4.2014), άρθρο 38, παρ. 1 
117 Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α΄246/22.10.1980), άρθρο 10 
118 Ν. 1892/1990 (Α΄101/31.7.1990), άρθρο 113, παρ. 6 
119 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) 
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σχολικών μονάδων έχει μεταβιβαστεί στους δήμους», οπότε τα παραπάνω μισθώματα 

αποτελούν έσοδα των δήμων. Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι δήμοι 

επιστρέφουν ανταποδοτικά αυτά τα ποσά στις Σχολικές Επιτροπές και αυτές με τη σειρά τους 

είτε τα διαχειρίζονται ως έσοδά τους είτε τα επιστρέφουν στη σχολική μονάδα απ’ όπου 

προέρχονται.  

Τέλος, σχετικά με τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών μονάδων, το Υπουργείο 

Εσωτερικών χρηματοδοτεί τους δήμους με τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Κ.Α.Π-Σ.Α.Τ.Α), η οποία ανήκει στις επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες. Σύμφωνα με 

τη νομοθεσία120, «το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) των εσόδων από τους Κ.Α.Π εγγράφεται στον 

Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη 

επενδυτικών δαπανών». Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση ωστόσο, αποτελεί έσοδο των δήμων 

και όχι της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Η κατανομή του ανωτέρω ποσού γίνεται σύμφωνα 

με πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ και συνήθως, με κριτήρια τον αριθμό των 

τμημάτων των σχολείων κατά  30%  και  τον  αριθμό  των  μαθητών  κατά  70%,  σύμφωνα  

με  στοιχεία  της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.  

Κυλικεία 

Αναλύοντας περισσότερο τα δεδομένα της προηγούμενης παραγράφου, το δεύτερο κατά 

σειρά πιο σημαντικό έσοδο των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών αφορά τα χρήματα που 

προέρχονται από τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων. Αρχικά, από τις απαντήσεις των 

διευθυντών σχολικών μονάδων προκύπτει ότι το ποσοστό λειτουργίας των κυλικείων, στις 

σχολικές μονάδες της χώρας αγγίζει το 51,4%. Από την έρευνα προκύπτει ότι το ποσοστό των 

κυλικείων που λειτουργούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι εμφανώς πολύ 

μεγαλύτερο από το ποσοστό των κυλικείων που λειτουργούν στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, όπως επίσης ότι το ποσοστό λειτουργίας των κυλικείων κυμαίνεται σε αρκετά 

μεγαλύτερα επίπεδα στις αστικές και ημιαστικές περιοχές. Κατά του προέδρους Σ.Ε, αυτές οι 

διαφορές στα ποσοστά οφείλονται σε αρκετούς λόγους, ορισμένοι εκ των πιο σημαντικών 

είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από ιδιώτες και η έλλειψη χώρου για κυλικείο σε ορισμένες 

σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία και ολιγοθέσια σχολεία).  

                                                             
120 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), άρθρο 259, παρ. 4 και Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/30-1-2001), 

άρθρο 13. 
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Αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων των κυλικείων, από τις απαντήσεις των 

προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων αποτυπώνονται δύο διαφορετικές 

τάσεις. Από τη μία πλευρά, παρατηρούνται Σχολικές Επιτροπές που επιστρέφουν τα έσοδα 

από την εκμετάλλευση του κυλικείου στην σχολική μονάδα από την οποία προέρχονται, και 

από την άλλη πλευρά, παρατηρούνται Σχολικές Επιτροπές που παρακρατούν τα 

συγκεκριμένα ποσά στο κεντρικό τους ταμείο. Όπως γίνεται αντιληπτό, το γεγονός ότι για 

ένα τόσο σημαντικό ζήτημα εφαρμόζονται δύο διαφορετικές πρακτικές, προκαλεί ερωτήματα 

σχετικά με τη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα, με το εάν υπάρχουν περιθώρια για 

παρερμηνεία ή διπλή ανάγνωση του νόμου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία121, «οι εισπράξεις από 

τη λειτουργία του κυλικείου του κάθε σχολείου αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής 

Επιτροπής και θα διατίθενται για την κάλυψη ή συμπλήρωση των δαπανών λειτουργίας του 

σχολείου». Η συγκεκριμένη διάταξη, αν και είναι αρκετά σαφής, παρερμηνεύεται από την 

διοίκηση αρκετών Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, επειδή αποτελεί μέρος μια Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης που χρονολογείται από το 2008 και αφορά τις ανεξάρτητες Σχολικές 

Επιτροπές (που είχε κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα), πριν από την αλλαγή που 

υπέστησαν από τον Καλλικράτη (2010). Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, ο 

καινούριος νόμος που θεσμοθετήθηκε για τις Σχολικές Επιτροπές δεν ήταν άρτια 

σχεδιασμένος. Αρκετές από τις διατάξεις του νέου οργάνου αφορούν το παλιότερο όργανο 

και αυτό δημιουργεί αρκετές φορές σύγχυση, παρερμηνείες και υιοθέτηση διαφορετικών 

πρακτικών.  

Ενέργειες αύξησης της χρηματοδότησης 

Αναφορικά με τις ενέργειες που κάνουν οι πρόεδροι Σ.Ε για να βρουν επιπλέον 

χρηματοδότηση όταν η κρατική επιχορήγηση δεν επαρκεί, η πλειοψηφία απαντά ότι ζητάει 

έκτακτη επιχορήγηση από τον δήμο. Από κει και έπειτα, σε μικρότερα ποσοστά οι πρόεδροι 

δηλώνουν ότι δεν έχουν έρθει ποτέ αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση, ότι καθυστερούν 

την αποπληρωμή των προμηθευτών, ότι έχουν δημιουργήσει αποθεματικό ταμείο και ότι το 

χρησιμοποιούν όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ότι μειώνουν το ποσό που κατανέμουν στα 

σχολεία και τέλος, ότι δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια. 

 

 

                                                             
121 Κ.Υ.Α 64321/Δ4/2008 (ΦΕΚ 1003/Β/30-5-2008), παρ. 25 
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Έξοδα 

Καθαριότητα σχολικών μονάδων 

Ένα από τα βασικά έξοδα κάθε σχολικής μονάδας αποτελεί η καθαριότητα. Ο 

συγκεκριμένος τομέας μελετήθηκε σε διάφορα επίπεδα, ώστε να αποτυπωθούν σφαιρικά όλα 

τα στοιχεία που τον επηρεάζουν. Αρχικά, από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε προκύπτει 

ότι η βασική πηγή χρηματοδότησης για τις σχολικές καθαρίστριες προέρχεται από τη Ίδρυμα 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ενώ υπάρχουν και κάποιες αναφορές ότι στην 

εκπαίδευση εργάζονται ακόμα ορισμένες μόνιμες καθαρίστριες, όπως επίσης και 

καθαρίστριες Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίες είναι αποσπασμένες 

από τους δήμους. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες μαρτυρίες προέδρων που αναφέρουν ότι 

οι σχολικές καθαρίστριες δεν επαρκούν για τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους και είναι 

αναγκασμένοι να προσλαμβάνουν επιπρόσθετο προσωπικό καθαριότητας, η χρηματοδότηση 

των οποίων επιβαρύνει την ίδια τη Σχολική Επιτροπή, καθώς τα χρήματα αυτά προέρχονται 

από τα έσοδα για τα λειτουργικά (Κ.Α.Π). 

Σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης των συγκεκριμένων καθαριστριών (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ένα 

αρκετά μεγάλο ποσοστό προέδρων Σ.Ε εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένο από τη 

νομοθεσία πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως οι ίδιοι δηλώνουν, πρόκειται για συμβάσεις 

μίσθωσης έργου, οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια και επομένως, 

ευνοούν την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία, και σε δεύτερο χρόνο τη διαπλοκή. Για να 

αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, δεν είναι λίγες οι Σχολικές Επιτροπές γενικά, και οι 

πρόεδροί τους ειδικότερα, που προκυρήσσουν διαγωνισμούς με απόφαση του Δ.Σ, 

υιοθετώντας τις διαδικασίες και τα κριτήρια του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία122, δεν 

προβλέπονται ειδικά κριτήρια για την επιλογή των σχολικών καθαριστριών. Ωστόσο, κατά τη 

διάρκεια της παρούσας έρευνας (2020), με νέα Κ.Υ.Α123 καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος 

πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.  

                                                             
122 Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101/31.07.1990), άρθρο 113, παρ. 5, «ο καθαρισμός των σχολείων της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το 

προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές 
καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο διδακτικών ετών». 
123 ΚΥΑ 50175 (Φ.Ε.Κ 3324/Β/7-8-2020), Πλέον, «η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού 

καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διενεργείται μέσω 
των οικείων δήμων, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, βάσει αιτήματος που 

υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο. Με την ως άνω εγκριτική απόφαση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 

καθορίζονται οι θέσεις ή/και ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το προσωπικό που 

απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου και οι 
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Αναφορικά με το έργο που επιτελούν οι σχολικές καθαρίστριες, από τις απαντήσεις των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων φαίνεται ότι ο βαθμός ικανοποίησής τους στο 

συγκεκριμένο ζήτημα κυμαίνεται από μέτρια έως ικανοποιητικά επίπεδα. Επιπρόσθετα, οι 

άντρες διευθυντές εκφράζουν την ικανοποίησή τους σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι 

γυναίκες, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο απαιτητικές. Τέλος, σχετικά με την επάρκεια 

των σχολικών μονάδων σε προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

διευθυντών εκφράζει πολύ έως απόλυτα την ικανοποίησή του.  

Σχολικοί τροχονόμοι 

Ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου124 είναι ιδιαίτερα σημαντικός και συμβάλλει 

ουσιαστικά στην ασφάλεια των μαθητών. Σύμφωνα με τους προέδρους των Πρωτοβάθμιων 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, η μισθοδοσία των συγκεκριμένων ατόμων πραγματοποιείται 

μέσω των εσόδων για τα λειτουργικά (Κ.Α.Π), χωρίς ωστόσο να επιβαρύνεται η Σχολική 

Επιτροπή. Τα συγκεκριμένα χρήματα έχουν διαφορετικό κωδικό, αποτελούν ξεχωριστό 

κονδύλι, το οποίο έχει ενσωματωθεί στα λειτουργικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο, 

προκαλεί το γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό προέδρων, κυρίως σε πεδινές, ορεινές και 

νησιωτικές περιοχές, δηλώνει την απουσία σχολικών τροχονόμων στα σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τις απαντήσεις των διευθυντών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σχετικά με το έργο που επιτελούν οι σχολικοί τροχονόμοι, ο βαθμός 

ικανοποίησής τους στο συγκεκριμένο ζήτημα κυμαίνεται από μέτρια έως ικανοποιητικά 

επίπεδα. 

Πετρέλαιο 

Το μεγαλύτερο ίσως έξοδο που καλούνται να πληρώσουν οι σχολικές μονάδες κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αφορά τα χρήματα που δαπανώνται για τη θέρμανση κατά 

τους χειμερινούς μήνες, και κυρίως για το πετρέλαιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι ο προϋπολογισμός του πετρελαίου πραγματοποιείται μελετώντας 

τα στοιχεία από τις καταναλώσεις προηγούμενων ετών. Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, 

                                                                                                                                                                                              
ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού 

της απόφασης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν τα γενικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ν. 3584/2007 και το π.δ. 50/2001. Διενεργείται επομένως 

διαγωνισμός, όπου οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους από τη βαθμολόγηση 

ορισμένων κριτηρίων». 
124 Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999), άρθρο 45, παρ. 3 και 4. 
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οι Σχολικές Επιτροπές συμμετέχουν ως οφείλουν125, σε διεθνή διαγωνισμό που 

πραγματοποιείται από τον δήμο. Ωστόσο, ένα ποσοστό προέδρων δηλώνει ότι δεν συμμετέχει 

σε κανέναν διαγωνισμό, μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί είναι άγονοι, και 

επομένως, επιλέγουν από μόνοι τους τον προμηθευτή. 

Η διαδικασία του ανεφοδιασμού των σχολικών μονάδων με πετρέλαιο ποικίλει. Το 

μεγαλύτερο μέρος των προέδρων δηλώνει ότι η Σχολική Επιτροπή αναλαμβάνει πλήρως, όλες 

τις ενέργειες που απαιτούνται για τον ανεφοδιασμό. Δέχονται τα αιτήματα από τις σχολικές 

μονάδες, ενημερώνουν τον προμηθευτή για την ποσότητα και για το χρόνο παράδοσης και 

στο τέλος, αποπληρώνουν οι ίδιοι το οφειλόμενο ποσό. Συνήθως, ζητούν από τους διευθυντές 

σε πρώτη φάση, να είναι παρόντες κατά την παράδοση του πετρελαίου και στη συνέχεια τους 

ζητούν να υπογράφουν τα δελτία παράδοσης-παραλαβής, ώστε να υπάρχει κάποιο είδος 

ελέγχου. Από την άλλη μεριά, ένα μικρότερο ποσοστό προέδρων δηλώνει ότι όλες οι 

ενέργειες πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους διευθυντές, χωρίς να επεμβαίνουν σε 

κανένα σημείο στην όλη διαδικασία. Η μόνη αρμοδιότητα που έχουν είναι να κοινοποιούν 

στους διευθυντές τον προμηθευτή που έχει οριστεί για τον ανεφοδιασμό των σχολικών 

μονάδων. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει ιδιαίτερη απήχηση στις νησιωτικές περιοχές. 

Ο έλεγχος της κατανάλωσης του πετρελαίου είναι ένα θέμα πολυδιάστατο, που απασχολεί 

ιδιαίτερα τους προέδρους και ως εκ τούτου, προκύπτουν διάφορες πρακτικές. Αρχικά, ένα 

αρκετά μεγάλο ποσοστό προέδρων δηλώνει ότι η κατανάλωση δεν μπορεί να ελεγχτεί. 

Επιπρόσθετα, δεν είναι λίγοι και εκείνοι που κρατούν μια πιο παθητική στάση 

υποστηρίζοντας ότι αρμόδιοι για τον συγκεκριμένο έλεγχο είναι οι ίδιοι οι διευθυντές. Από 

κει και πέρα, οι υπόλοιποι πρόεδροι εμφανίζονται πιο ενεργοί. Ένα ποσοστό δηλώνει ότι 

ελέγχει τα στοιχεία των καταναλώσεων των προηγούμενων ετών και όταν υποπίπτουν στην 

αντίληψή τους παρεκκλίσεις, προβαίνουν στις ανάλογες συστάσεις. Μια άλλη πρακτική που 

έχει απήχηση είναι οι περιορισμοί που θέτουν οι πρόεδροι στην χρονική διάρκεια λειτουργίας 

των καυστήρων. Σύμφωνα με αυτή την πρακτική, οι σχολικές μονάδες καλούνται να ανάβουν 

τη θέρμανση συγκεκριμένες ώρες, ώστε να ελέγχεται με κάποιο τρόπο η κατανάλωση. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, αρκετοί καυστήρες έχουν συνδεθεί και με χρονοδιακόπτες, ώστε να 

ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται αυτόματα. Τέλος, άλλες ενέργειες που 

πραγματοποιούνται, αλλά λιγότερο δημοφιλείς, είναι πρώτον, η προμήθεια των σχολικών 

μονάδων με μικρές ποσότητες καύσιμης ύλης, ώστε η Σχολική Επιτροπή να έχει καλύτερο 

                                                             
125 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018), ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112), 

ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/02.10.2002) 
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έλεγχο και να επεμβαίνει όποτε χρειαστεί, και δεύτερον, η ανάθεση του ελέγχου σε 

εξωτερικούς συνεργάτες, κυρίως σε υπαλλήλους του δήμου.  

Τέλος, αναφορικά με την ενεργειακή κλίμακα των κτιρίων, η συντριπτική πλειοψηφία των 

προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις, τα κουφώματα και τις μονώσεις των σχολείων, γεγονός που καθιστά τις 

σχολικές μονάδες αρκετά ενεργοβόρες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περιοριστεί το 

κόστος από την κατανάλωση πετρελαίου. 

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων  

Ένα άλλο στοιχείο που αφορά τα έξοδα των σχολείων είναι ο εξοπλισμός των σχολικών 

μονάδων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του κράτους για την εκπαίδευση, κύριος προμηθευτής 

για τον εξοπλισμό είναι οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ)126. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος 

οργανισμός, λόγω της υποχρηματοδότησης, φαίνεται να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στο 

ρόλο του. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι απόψεις των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών 

σχολικών μονάδων ταυτίζονται πλήρως και καταδεικνύουν σε αρκετά έντονο βαθμό την 

ανεπάρκεια του οργανισμού. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος, οι Σχολικές Επιτροπές 

καλούνται να χρηματοδοτούν με σημαντικά ποσά τις σχολικές μονάδες για την αναβάθμιση 

ή/και για την αγορά καινούριου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να δαπανώνται πόροι από τα 

έσοδα για τα λειτουργικά (Κ.Α.Π). 

Ως απόρροια των ανωτέρω, από την έρευνα προκύπτει ότι οι απόψεις των προέδρων και 

των διευθυντών ταυτίζονται και στο θέμα της ανεπάρκειας των σχολικών μονάδων με 

εξοπλισμό σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας (προτζέκτορες, διαδραστικοί πίνακες 

κ.τ.λ). Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό προέδρων Σ.Ε και διευθυντών σχολικών μονάδων 

συμφωνεί ότι τα σχολεία τους δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα με τα σύγχρονα εποπτικά 

μέσα, καθώς παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα στα νηπιαγωγεία, καθώς οι 

προϊσταμένες των νηπιαγωγείων δηλώνουν την επάρκεια σύγχρονων εποπτικών μέσων στις 

                                                             
126 Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/11.10.2013) αρ. 132 και Κ.Υ.Α Δ16γ/05/438/Γ (ΦΕΚ 2856Β/11.11.2013). 

Το έργο της κατασκευής των σχολικών μονάδων είναι ευθύνη ενός ανεξάρτητου οργανισμού, ο 
οποίος έφερε την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ) από την ίδρυση το 1962 έως και 

το 2013. Από το Νοέμβριο του 2013 κι εξής έχει την ονομασία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Πρόκειται 

για μια Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία ανήκει κατά κύριο λόγο στο δημόσιο (Δημόσια Τεχνική 
Εταιρεία). Όσον αφορά τα νέα σχολικά κτίρια, μετά την κατασκευή τους, η κυριότητά τους 

μεταβιβάζεται στον οικείο δήμο. Οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε φροντίζουν επίσης και για τον 

ομοιόμορφο εξοπλισμό των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων με τα απαραίτητα έπιπλα, 

εποπτικό υλικό κτλ. 
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σχολικές τους μονάδες σε αρκετά μικρότερο ποσοστό, σε αντίθεση με τους διευθυντές των 

υπόλοιπων βαθμίδων.  

Χρέη 

Πέραν από τα έξοδα που αφορούν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, ένα 

αλλό θέμα που απασχολεί αρκετές Ενιαίες Σχολικές Επιτρπές αφορά τα παλιότερα χρέη που 

έχουν συσσωρευτεί και καλούνται να αποπληρώσουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, ένα σημαντικό ποσοστό Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (26,9%) δηλώνουν ότι 

υπάρχουν οφειλόμενα ποσά κυρίως προς τις ΔΕΚΟ, τον δήμο, το ΙΚΑ και διάφορους 

προμηθευτές, και πως βρίσκονται σε ρυθμίσεις για την αποπληρωμή τους. 

Λειτουργικά έξοδα 

Μελετώντας τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων συνολικά, από την έρευνα 

προκύπτει ότι η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών έχει επωμιστεί σχεδόν όλο το 

βάρος της διαχείρισης, αφήνοντας στους διευθυντές των σχολείων μικρά περιθώρια 

ελευθερίας. Το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων Σχολικών Επιτροπών έχει αναλάβει 

την αποπληρωμή των ΔΕΚΟ, του πετρελαίου, των έργων μικρής κλίμακας, τις παντός είδους 

συντηρήσεις και της γραφικής ύλης. Σύμφωνα με τους προέδρους Σ.Ε και τους διευθυντές 

σχολικών μονάδων, για όλα τα παραπάνω, οι περισσότερες Σχολικές Επιτροπές λειτουργούν 

με κοινό τρόπο, καθώς τόσο για τις προμήθειες όσο και για τα έργα, κάνουν έρευνα αγοράς 

αναζητώντας διαρκώς προσφορές και πολλές φορές προβαίνουν και σε διαγωνισμούς, για να 

πετύχουν την καλύτερη τιμή σε συνδυασμό με την ποιότητα. Με τον ίδια φιλοσοφία ωστόσο, 

λειτουργούν και οι υπόλοιπες Σχολικές Επιτροπές που δεν έχουν αναλάβει να πληρώνουν οι 

ίδιες όλα τα παραπάνω έξοδα. Η διαφορά τους είναι ότι κοινοποιούν σε όλους τους 

διευθυντές τους ανάδοχους προμηθευτές και εργολάβους, και υπεύθυνοι για την αποπληρωμή 

τους είναι οι ίδιοι οι διευθυντές, ξοδεύοντας τα χρήματα που έχουν στους λογαριασμούς τους.  

Σχετικά με την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε αναλώσιμα υλικά, η πλειοψηφία των 

διευθυντών εκφράζει αρκέτα έως πολύ την ικανοποίησή της πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Λίγο διαφορετική είναι η εικόνα αναφορικά με την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε 

υλικά αναγκαία για την διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς ο βαθμός ικανοποίησης των 

διευθυντών κυμαίνεται από μέτρια έως ικανοποιητικά επίπεδα.  
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Κατανομή εσόδων 

2ο στάδιο κατανομής Κ.Α.Π: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας προς Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές 

Για να φτάσει η κρατική χρηματοδότηση (Κ.Α.Π) από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 

σχολικές μονάδες, μεσολαβούν 3 στάδια κατανομών. Το 1ο στάδιο κατανομής αφορά τον 

επιμερισμό των κονδυλίων από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους της χώρας. Από 

εκεί, κατά το 2ο στάδιο κατανομής, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας κάθε δήμου αναλαμβάνει 

να επιμερίσει το ποσό που της έχει πιστωθεί, στις 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, στην 

Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια. Ο τρόπος όμως που επιμερίζονται αυτά τα ποσά στις 

2 Σχολικές Επιτροπές, δεν είναι ούτε κοινός ούτε σταθερός για κάθε δήμο, αλλά εξαρτάται 

από τις ανάγκες και την πολιτική που ακολουθεί η κάθε Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Σε 

κάθε κατανομή, το Δ.Σ της Δ.Ε.Π συνεδριάζει για να αποφασιστεί ο τρόπος επιμερισμού και 

εν συνεχεία, η απόφαση τους αποτελεί πρόταση προς το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο με τη 

σειρά του πρέπει να εγκρίνει την κατανομή. Προτού πραγματοποιηθεί η κατανομή στις 2 

Σχολικές Επιτροπές, αφαιρείται από το συνολικό ποσό το κονδύλι που αφορά τις σχολικές 

τροχονόμους της Πρωτοβάθμιας και εν συνεχεία πραγματοποιείται ο καταμερισμός. 

Από την έρευνα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Δ.Ε.Π της χώρας έχει επιλέξει 

να ενισχύει περισσότερο και σε μόνιμο βαθμό την Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

έναντι της Δευτεροβάθμιας. Με εμφανώς μικρότερο ποσοστό ακολουθεί η ισοκατανομή 

ανάμεσα στις 2 Σχολικές Επιτροπές, έπειτα η ενίσχυση της Δευτεροβάθμιας Σ.Ε έναντι της 

Πρωτοβάθμιας και τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει ότι οι 

κατανομές που πραγματοποιούνται δεν έχουν σταθερό χαρακτήρα και πως σε κάθε 

συνεδρίαση αποφασίζεται εκ νέου η κατανομή.  

3ο στάδιο κατανομής Κ.Α.Π: Ενιαία Σχολική Επιτροπή προς σχολικές μονάδες 

Κατά  το 3ο στάδιο κατανομής των Κ.Α.Π, οι 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές κάθε δήμου 

επιμερίζουν την κρατική χρηματοδότηση στις σχολικές μονάδες που βρίσκονται στη 

δικαιοδοσία τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία127, «η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων 

για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής 

Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό 

αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, 

                                                             
127 Υ.Α 8440/24-2-2011, (ΦΕΚ 318/25-2-2011), άρθρο 2 
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εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες 

ανάγκες των σχολικών μονάδων». Αρχικά, η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι ο 

τρόπος κατανομής των πιστώσεων που εφαρμόζει είναι σύννομος, ενώ αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό παραδέχεται εξ αρχής, ότι ο τρόπος που 

πραγματοποιούνται οι κατανομές δεν ακολουθεί τη νομοθεσία. Την ίδια γνώμη φαίνεται ότι 

έχουν και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, με το ποσοστό όμως εκείνων που δηλώνουν 

ότι η Σχολική Επιτροπή δεν ακολουθεί τον νόμιμο τρόπο κατανομής των πιστώσεων να είναι 

σχεδόν διπλάσιο.  

Αναφορικά με το μέρος των χρημάτων που κατανέμουν οι Σχολικές Επιτροπές στις 

σχολικές μονάδες, ένα μικρό ποσοστό προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι επιμερίζει όλο το ποσό που 

έχει στη διάθεσή του, ενώ το μεγαλύτερο μέρος πράττει διαφορετικά. Ανάλογες είναι και οι 

απαντήσεις που προέρχονται από τους διευθυντές των σχολείων. Εντούτοις, ένα σημαντικό 

ερώτημα που δημιουργείται σε αυτό το σημείο είναι πώς είναι δυνατόν να παρατηρούνται 

τόσοι διαφορετικοί τρόποι κατανομής των πιστώσεων, μιας και η νομοθεσία υφίσταται και 

είναι συγκεκριμένη. Η απάντηση δίνεται από αρκετούς προέδρους Σ.Ε, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι από τη νομοθεσία δεν είναι ξεκάθαρο ποιο ποσό οφείλουν να επιμερίζουν 

κάθε φορά στις σχολικές μονάδες. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, λόγω αυτής της αμφισημίας, 

τους δίνεται η δυνατότητα να κρατούν κάποια χρήματα για να τα διαχειρίζονται οι ίδιοι κατά 

το δοκούν και στη συνέχεια, κατανέμουν το υπόλοιπη χρηματοδότηση στα σχολεία. 

Από όλα τα παραπάνω λοιπόν, προκύπτει ότι ο τρόπος που επιμερίζουν οι Ενιαίες 

Σχολικές Επιτροπές τους κρατικούς πόρους στις σχολικές μονάδες δεν είναι κοινός, και 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορεί να διαχωριστεί σε 3 περιπτώσεις. Στην 1η 

περίπτωση, ένα μικρό μέρος των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (22%) κατανέμει όλο το ποσό 

της χρηματοδότησης στις σχολικές μονάδες. Η κατανομή αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση 

ενός μαθηματικού τύπου (αλγόριθμου) που έχει δημιουργήσει κάθε Σχολική Επιτροπή και 

δεν είναι κοινός για όλες. Στην 2η περίπτωση, η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών (60%) κατανέμει μέρος του ποσού της χρηματοδότησης στις σχολικές μονάδες. Οι 

κατανομές αυτές πραγματοποιούνται είτε με τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου είτε δίνοντας 

μικροποσά στις σχολικές μονάδες για την κάλυψη ορισμένων μικρών λειτουργικών αναγκών 

είτε πραγματοποιώντας εμπειρικές κατανομές. Στην 3η περίπτωση, ένα μικρό μέρος Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών (18%) δεν κατανέμει κανένα ποσό στις σχολικές μονάδες και επομένως, 

οι διευθυντές δεν έχουν καθόλου χρήματα στα χέρια τους για να διαχειριστούν. 

Αξιοσημείωτο είναι, ότι σε πολλές περιπτώσεις του 2ου και του 3ου τρόπου κατανομής των 
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πιστώσεων, αρκετοί είναι οι πρόεδροι που κάνουν λόγο για εικονικές κατανομές των 

κονδυλίων. Πραγματοποιούν δηλαδή κανονικά τις κατανομές στα χαρτιά, ώστε να φαίνεται 

ότι ακολουθούν τη νομοθεσία, στην πραγματικότητα όμως, είτε δίνουν μόνο κάποια 

μικροποσά στις σχολικές μονάδες είτε δεν τις χρηματοδοτούν καθόλου. 

Αναφορικά με τον μαθηματικό τύπο (αλγόριθμο) κατανομής των πιστώσεων που 

υφίσταται σε αρκετές Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, από τις απαντήσεις των προέδρων 

προκύπτει ότι οι πιο σημαντικές μεταβλητές που χρησιμοποιούν στον τύπο τους είναι κατά 

φθίνουσα σειρά ο αριθμός των μαθητών, ο αριθμός των αιθουσών, η παλαιότητα του κτιρίου, 

τα τετραγωνικά μέτρα του  κτιρίου, ένας συντελεστής βαρύτητας για ειδικές συνθήκες, ο 

αριθμός των εργαστηρίων και τέλος, εάν λειτουργεί ως ολοήμερο η σχολική μονάδα. Από κει 

και έπειτα, προκύπτουν και άλλες μεταβλητές με αρκετά χαμηλότερα ποσοστά όπως η 

γεωγραφική θέση του σχολείου, ο προσανατολισμός του κτιρίου, εάν λειτουργεί στη σχολική 

μονάδα το κυλικείο, τα τετραγωνικά μέτρα του προαύλιου χώρου, η ύπαρξη αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων, η ύπαρξη κλειστού γυμναστηρίου, η οργανικότητα της σχολικής 

μονάδας, η ύπαρξη βιβλιοθήκης, εάν ο σχολικός χώρος αποτελεί συγκρότημα σχολείων, ο 

αριθμός του διδακτικού προσωπικού, η ύπαρξη ανελκιστήρα, εάν είναι περίοδος εξετάσεων 

και τέλος, μια μεταβλητή που καταδεικνύει την ελάχιστη κατανομή. 

Από τη στιγμή που οι κρατικοί πόροι καταφθάνουν στους δήμους, η πλειοψηφία των 

προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι τα ποσά των κατανομών καταβάλλονται άμεσα στους 

λογαριασμούς των σχολικών μονάδων, ένα μικρότερο ποσοστό δηλώνει ότι τα ποσά  

καταβάλλονται μετά από ένα μήνα και τέλος, ένα μικρό μέρος απαντά ότι η χρηματοδότηση 

των σχολείων πραγματοποιείται ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα (συγκεκριμένες φορές το 

χρόνο). Κατά τους προέδρους, η μικρή καθυστέρηση που παρατηρείται, οφείλεται σε θέματα 

γραφειοκρατικής φύσεως, αφού όπως δηλώνουν, για την τελική έγκριση των ποσών πρέπει 

να έχουν εγκρίνει κατά σειρά η Ενιαία Σχολική Επιτροπή, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, το 

δημοτικό συμβούλιο και ο Επίτροπος του Ελεγχτικού Συνεδρίου της Περιφέρειας.  

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε πιστεύει ότι ο τρόπος κατανομής των 

πιστώσεων που εφαρμόζει είναι αποτελεσματικός, ενώ ένα μικρό ποσοστό εμφανίζεται 

προβληματισμένο. Θεωρούν ότι το έργο τους θα γίνονταν πιο αποτελεσματικό εάν η Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή παρακρατούσε ακόμα μεγαλύτερο μέρος ή και ολόκληρο το ποσό από 

τους κρατικούς πόρους, για να πληρώνουν οι ίδιοι μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών 

εξόδων των σχολικών μονάδων. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες φωνές που υποστηρίζουν ότι 
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πιο αποτελεσματικό θα ήταν να παρακρατείται από τη Σχολική Επιτροπή μικρότερο ποσό ή 

ότι η κατανομή θα έπρεπε να γίνεται με τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου.   

Δημιουργία ενιαίου αλγόριθμου κατανομής κονδυλίων 

Η δημιουργία ενός αλγόριθμου κατανομής των κρατικών πόρων προς τις σχολικές 

μονάδες, με κοινό χαρακτήρα για όλες τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές της χώρας, είναι ένα 

θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Για να διατηρηθεί η αυτονομία 

και η αυτοδιαχείριση των σχολικών μονάδων και για να καταπολεμηθεί η ανισότητα και η 

διαφθορά κατά τη διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων, οι περισσότερες χώρες έχουν 

υιοθετήσει ένα υπολογιστικο μοντέλο για τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, γνωστό 

ως «χρηματοδότηση βάσει μαθηματικού τύπου» (formula funding), το οποίο πιστεύεται ότι 

μειώνει στο ελάχιστο δυνατό τις περιπτώσεις διαφθοράς και αυξάνει τη διαφάνεια της 

διαδικασίας χρηματοδότησης με τη χρήση πολλαπλών λογιστικών ελέγχων σε διαφορετικά 

διοικητικά επίπεδα. Πρόκειται για έναν συμφωνημένο κανόνα διάθεσης κονδυλίων σε 

επιμέρους οργανισμούς/λειτουργικές μονάδες, όπως οι σχολικές μονάδες, ο οποίος 

εφαρμόζεται καθολικά σε όλα τα σχολεία ενός συγκεκριμένου τύπου (π.χ δημόσια) στα όρια 

δικαιοδοσίας ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού συστήματος (Ross & Levačić, 1999). Η 

συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε εκφράζει τη συμφωνία της σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό σχετικά με αυτό το ζήτημα, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με 

την δημιουργία ενός τέτοιου αλγόριθμου. Παρόμοιες είναι οι απόψεις/αντιλήψεις και των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων, εκφράζοντας όμως έναν μεγαλύτερο βαθμό 

επιφυλακτικότητας. 

Απολογισμός – έλεγχος  

Απολογισμός – Οικονομικός έλεγχος 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή είναι ένα όργανο που, εκτός της οικονομικής διαχείρισης, ο 

πρόεδρος και το διοικητικό προσωπικό καλούνται καθημερινά να λαμβάνουν πληθώρα 

αποφάσεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επομένως, η 

διαδικασία του ελέγχου των πεπραγμένων της, σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, είναι 

βαρύνουσας σημασίας.  

Στους δήμους και στα Nομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ασκείται από το Κράτος 

εποπτεία, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε 



452 
 

πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων128 (Κουτσούρη, Αλεξίου & Δανόπουλος, 2019). 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία129, στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει συσταθεί 

Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ130 (ΑΥΕ Ο.Τ.Α), η οποία εντάσσεται στην οργανωτική 

δομή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό. 

Αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ είναι η άσκηση του ελέγχου 

νομιμότητας των πράξεων των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων 

αυτών, καθώς και του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αυτής 

είναι ο Επόπτης ΟΤΑ, ο οποίος διορίζεται με τετραετή θητεία (Κουτσούρη, Αλεξίου & 

Δανόπουλος, 2019). 

Εκτός από τον έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, ασκείται στους Δήμους 

και στα Nομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δημοσιονομικός έλεγχος, ο οποίος 

διαχωρίζεται σε προληπτικό και κατασταλτικό. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο περί 

Ελεγκτικού Συνεδρίου131, οι δαπάνες των ΟΤΑ υπάγονται σε προληπτικό και κατασταλτικό 

έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας. Ο έλεγχος αφορά στην τήρηση της νομοθεσίας από τους δημοσίους 

υπολόγους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων που 

υπάγονται στον προβλεπόμενο έλεγχο δαπανών (Κουτσούρη, Αλεξίου & Δανόπουλος, 2019). 

Ο προληπτικός έλεγχος δεν αφορά την Ενιαία Σχολική Επιτροπή, καθώς το όργανο δεν 

διαθέτει εκ του νόμου προϋπολογισμό. Ο κατασταλτικός έλεγχος δαπανών είναι έλεγχος 

νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και 

εκταμιευθεί. Σύμφωνα με τη νομοθεσία132, καθιερώνεται η ετήσια υποχρέωση των ΟΤΑ (και 

                                                             
128 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 102 του Συντάγματος «Το Κράτος ασκεί στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εποπτεία, η οποία συνιστάται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας 
και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νομιμότητας 

ασκείται όπως ο νόμος ορίζει». 
129 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), άρθρο 225, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του 

ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018), «Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των 

περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην 
ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων, 

υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., γ) την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) 
την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, στ) τη σύναψη πάσης 

φύσεως δανείων, ζ) την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά 

πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων». 
130 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), άρθρο 215, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του                           
ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) 
131 Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-2-2013) 
132 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), άρθρο 276 παρ. 1 και 3, «από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δήμων, των περιφερειών και των 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των 
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συνάμα των Σχολικών Επιτροπών) για υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο αντιγράφων των 

απολογισμών, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, καθώς 

και κάθε στοιχείο σχετικό με τον έλεγχο. Κάθε ΟΤΑ υποχρεούται να εξασφαλίζει στους 

Επιτρόπους ή υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη δυνατότητα απρόσκοπτης άσκησης 

των καθηκόντων τους. Οφείλουν να εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση στα υπηρεσιακά 

έγγραφα, στα τηρούμενα διαχειριστικά ή άλλα συναφή βιβλία και στοιχεία και να παρέχουν 

κάθε αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση (Κουτσούρη, Αλεξίου & Δανόπουλος, 2019).  

Πέρα από τους ανωτέρω ελέγχους, ασκούνται έλεγχοι στη διοικητική και οικονομική 

λειτουργία και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που έχουν γενική ή ειδική αρμοδιότητα 

ελέγχου στους ΟΤΑ (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Υπηρεσίες Ελέγχου στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, 

Συνήγορος του Πολίτη, Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου).  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των αποφάσεων της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής είναι η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π), το δημοτικό 

συμβούλιο και ο Επόπτης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, ο οποίος πραγματοποιεί τον καθορισμένο έλεγχο νομιμότητας. Σχετικά με τον 

έλεγχο από τη Δ.Ε.Π, από την έρευνα προκύπτει ότι δεν υφίσταται κάποιος ουσιαστικός 

έλεγχος στις Σχολικές Επιτροπές πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς η πλειοψηφία των 

προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές της ο οιοσδήποτε έλεγχος των 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών. Ωστόσο, και από το υπόλοιπο κομμάτι των προέδρων που 

απάντησε θετικά, δεν διακρίνεται από τα λεγόμενά τους κάποιος ουσιαστικός μηχανισμός 

ελέγχου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών δηλώνει ότι ο ρόλος τους είναι πιο πολύ 

συμβουλευτικός, έχοντας απλώς μια γενική εποπτεία για τη λειτουργία και το έργο των 

Σχολικών Επιτροπών, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται πιο ενεργό, αφού όπως 

δηλώνει, ελέγχει εις βάθος τους απολογισμούς και τις αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών. 

Σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο, η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε δηλώνει 

πως αυτός υφίσταται θεσμικά, ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση είναι έντονο το στοιχείο 

                                                                                                                                                                                              
επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του 

Κ.Δ.Κ.. Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός, εκτός εάν από το δειγματοληπτικό 

έλεγχο προέκυψαν λόγοι που επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται μετά 
το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης ή είναι έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεματικός και συνίσταται στον 

έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης. Αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο, είναι ο 

ίδιος Επίτροπος, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των υπόχρεων φορέων. 

Για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες αρμόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους». 
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του προβληματισμού. Από τις απαντήσεις τους, οι οποίες ήταν συγκεχυμένες, προκύπτει ότι 

κάθε Ενιαία Σχολική Επιτροπή, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους οφείλει να συντάσσει τον 

οικονομικό της απολογισμό, συγκεντρώνοντας όλα τα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια, 

αποφάσεις, πίνακες εσόδων-εξόδων), ο οποίος πρέπει να εγκριθεί κατά σειρά, από το Δ.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής, από το Δ.Σ της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και από το δημοτικό 

συμβούλιο. Σε όλα αυτά τα όργανα όμως δεν πραγματοποιείται κάποιος ουσιαστικός 

λογιστικός έλεγχος, απλώς εγκρίνονται οι απολογισμοί πολιτικά. Στη συνέχεια, οι 

απολογισμοί αποστέλλονται για τον δημοσιονομικό έλεγχο στις Αποκεντρωμένες  Ελεγχτικές 

Υπηρεσίες των Περιφερειών, όπου ο εκάστοτε Επίτροπος του Ελεγχτικού Συνεδρίου 

πραγματοποιεί τον κατασταλτικό έλεγχο των δημοσιονομικών. Σύμφωνα με τους προέδρους, 

η συγκεκριμένη διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα και τα αποτελέσμετα αυτών των ελέγχων 

αργούν να κοινοποιηθούν. Αρκετές είναι και οι φωνές που δηλώνουν ότι η χρονοβόρα αυτή 

διαδικασία σε συνδυασμό με την έλλειψη προληπτικού ελέγχου για τις Σχολικές Επιτροπές, 

δυσχεραίνει το έργο τους, καθώς κατά τη διάρκεια της χρονιάς δε μπορούν εκ των προτέρων 

να γνωρίζουν ποιες δαπάνες δεν θα είναι επιλέξιμες, ώστε να μην τις πραγματοποιήσουν. 

Τέλος, σύμφωνα με τους προέδρους Σ.Ε, ένας ακόμα μηχανισμός οκονομικού/λογιστικού 

ελέγχου είναι και αυτός από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγχτών Δημόσιας Διοίκησης, με 

ορκωτούς λογιστές, ο οποίος όμως επιτυγχάνεται ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση, λόγω 

καταγγελιών. 

Διαφάνεια   

Για λόγους διαφάνειας, τόσο οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, όσο και οι Δημοτικές 

Επιτροπές Παιδείας, οφείλουν να αναρτούν δημοσίως τα αποτελέσματα των κατανομών της 

κρατικής χρηματοδότησης στη Διαύγεια133, μιας και αυτά αποτελούν αποφάσεις των 

διοικητικών συμβουλίων τους. Από την έρευνα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των προέδρων 

Σ.Ε και ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρος των προέδρων Δ.Ε.Π αναρτούν τα αποτελέσματα των 

κατανομών στο διαδίκτυο, και πιο συγκεκριμένα στη Διαύγεια, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό 

προέδρων Σ.Ε δηλώνει επιπρόσθετα, ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις αναρτώνται και στην 

ιστοσελίδα του δήμου τους. Από την άλλη πλευρά, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων 

φαίνεται να έχουν διαφορετική γνώμη, καθώς παραπάνω από τους μισούς απαντούν ότι 

τέτοιες αναρτήσεις δεν πραγματοποιούνται. Σε αυτό το σημείο, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση 

το γεγονός ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών και ένα μικρότερο 

                                                             
133 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/13.07.2010) 
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μέρος Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας δεν πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες αναρτήσεις ως 

οφείλουν, με αποτέλεσμα αυτές τους οι ενέργειες να αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία.  

Σπατάλες – Οικονομική διαφθορά – Κατάχρηση δημοσίου χρήματος 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή είναι ένα όργανο του δημοσίου που ασχολείται με την 

οικονομική διαχείριση των σχολικών μονάδων και επομένως, δεν είναι καθόλου σπάνιο να 

εντοπίζονται κατά καιρούς φαινόμενα κακοδιαχείρισης, σπατάλης, διαφθοράς και 

κατάχρησης δημοσίου χρήματος. Μελετώντας τη συγκεκριμένη μεταβλητή, το σύνολο των 

προέδρων Δ.Ε.Π και η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε δηλώνουν ότι δεν έχουν 

παρατηρηθεί τέτοιου είδους φαινόμενα στους κόλπους των εν ενεργεία Σχολικών Επιτροπών. 

Ωστόσο, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων εμφανίζονται πιο επικριτικοί, καθώς ένα 

μέρος εξ αυτών υποστηρίζουν ότι έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους περιπτώσεις μη ορθής 

διαχείρισης των κονδυλίων από τη Σχολική Επιτροπή. 

Όσον αφορά παλιότερες διοικήσεις Σχολικών Επιτροπών, τα δεδομένα αλλάζουν. Ένα 

μικρό ποσοστό προέδρων Σ.Ε και Δ.Ε.Π αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει από παλιότερα Δ.Σ 

αρκετές περιπτώσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. Όπως αναφέρουν οι πρόεδροι 

Δ.Ε.Π χαρακτηριστικά, τέτοια περιστατικά αφορούν αλόγιστες σπατάλες, υπεξαίρεση 

χρημάτων, χρέη από απλήρωτους λογαριασμούς, κακή διαχείριση, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι 

που προτίμησαν να μην κάνουν κάποιο σχόλιο, καθώς όπως δηλώνουν πρόκειται για υποψίες 

που δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν. Σύμφωνα με τους ίδιους, για να αντιμετωπίσουν αυτά 

τα φαινόμενα, ένα ποσοστό έχει προσφύγει στην δικαιοσύνη, ένα μικρότερο ποσοστό απλώς 

τις έχει αναφέρει στους ανωτέρους του, ενώ η πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν έχει προβεί σε 

καμία ενέργεια.   

Τέλος, αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και από τους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων. Σύμφωνα με αρκετούς προέδρους Σ.Ε, δεν είναι λίγοι οι διευθυντές που δεν 

διαχειρίζονται σωστά τα χρήματα που τους αποδίδονται, ξοδεύοντάς τα με αλόγιστο και 

λανθασμένο τρόπο. 

3. Δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Κλείνοντας τη μελέτη και εστιάζοντας στα προβήματα, στις δυσκολίες και στις 

δυσλειτουργίες που έχουν εντοπιστεί ή έχουν δημιουργηθεί από το νέο αυτό όργανο, οι 

αντιλήψεις των προέδρων Σ.Ε και Δ.Ε.Π φαίνεται να ταυτίζονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό 

μεταξύ τους, σε αντίθεση με τις απόψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων, όπου 
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διαφοροποιούνται σημαντικά. Πιο αναλυτικά, η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε και Δ.Ε.Π 

δηλώνει ότι έχει εντοπίσει αρκετές δυσλειτουργίες που αφορούν τη λειτουργία της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής, μία άποψη όμως που φαίνεται να μην υιοθετείται τόσο έντονα από τους 

προέδρους Σ.Ε και Δ.Ε.Π των νησιωτικών περιοχών, καθώς οι συγκεκριμένοι εκφράζουν σε 

μικρότερο βαθμό την ύπαρξη τέτοιων δυσλειτουργίων. Στον αντίποδα, το ποσοστό των 

διευθυντών που εκφράζουν τη συμφωνία τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι σημαντικά 

χαμηλότερο.  

Σύμφωνα με τους προέδρους Σ.Ε λοιπόν, οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στη 

δυσλειτουργία της Σχολικής Επιτροπής, κατά φθίνουσα σερά, είναι η έλλειψη προσωπικού 

και ικανών υπαλλήλων στο όργανο (με σημαντικότερο την ελλιπή γραμματειακή 

υποστήριξη), η ελλιπής χρηματοδότηση, το προβληματικό νομικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, η έλλειψη οργάνωσης, η ελλιπής υποστήριξη 

από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, η γραφειοκρατία, η αναγκαστική δήλωση πόθεν έσχες 

των μελών, το γενικό πλαίσιο της δομής και της λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

από καταβολής του, η παράλογη φορολόγηση/Φ.Π.Α, η διαδικασία επιλογής μελών χωρίς 

συγκεκριμένα κριτήρια, η έλλειψη προϋπολογισμού, η απουσία ουσιαστικού ελέγχου από 

αρμόδια όργανα, η άμισθη θέση του προέδρου, η συνεχής απουσία μελών στις συνεδριάσεις, 

η νοοτροπία που έχουν αρκετοί διευθυντές σχετικά με το όργανο και τέλος, η διαδικασία 

επιλογής προέδρου χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια. 

Σύμφωνα με τους προέδρους Δ.Ε.Π, οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στη 

δυσλειτουργία της Σχολικής Επιτροπής, κατά φθίνουσα σερά, είναι η ελλιπής 

χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και ικανών υπαλλήλων στο όργανο (με 

σημαντικότερο την ελλιπή γραμματειακή υποστήριξη), το προβληματικό νομικό πλαίσιο που 

διέπει τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, η γραφειοκρατία, η ελλιπής 

υποστήριξη από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, η παράλογη φορολόγηση (Φ.Π.Α, ΕΝΦΙΑ 

κτλ), η διαδικασία επιλογής μελών χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια, η αναγκαστική δήλωση 

πόθεν έσχες των μελών, η έλλειψη οργάνωσης, το γενικό πλαίσιο της δομής και της 

λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από καταβολής του, η άμισθη θέση του 

προέδρου, η ύπαρξη 2 Σχολικών Επιτροπών, η συνεχής απουσία μελών στις συνεδριάσεις και 

τέλος, η δυσκολία προγραμματισμού των αναγκών. 

Τέλος, σύμφωνα με τους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι κυριότεροι παράγοντες που 

συμβάλλουν στη δυσλειτουργία της Σχολικής Επιτροπής, κατά φθίνουσα σερά,  είναι οι 
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καθυστερήσεις και η δυσκαμψία που παρατηρείται για την αντιμετώπιση των άμεσων 

προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά στις σχολικές μονάδες, ο τρόπος με τον οποίο 

επιμερίζεται η κρατική χρηματοδότηση στις σχολικές μονάδες, η καθυστέρηση του οργάνου 

στη λήψη των αποφάσεων, οι καθυστερήσεις στα έργα και στις προμήθειες, η έλλειψη 

τακτικής επικοινωνίας ανάμεσα στη σχολική μονάδα και στη Σ.Ε, η αδιαφάνεια στον τρόπο 

λειτουργίας και διαχείρισης, η επιλεκτική αντιμετώπιση/ευνοϊκή μεταχείριση διάφορων 

προβλημάτων, η καθυστέρηση στην κατανομή των χρημάτων, η γραφειοκρατία, η 

προβληματική οικονομική διαχείριση, η έλλειψη ενημέρωσης, ότι η Σ.Ε έχει μετατραπεί σε 

έναν παραταξιακό μηχανισμό με αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση ρουσφετιών, η έλλειψη 

οργάνωσης, η αδυναμία ιεράρχησης των αναγκών, η αδιαφορία για τις ανάγκες και το έργο 

των σχολείων, η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας, ο μικρός αριθμός συνεδριάσεων του 

οργάνου ή/και η μη πραγματοποίηση συνεδριάσεων, η ελλιπής χρηματοδότηση, η 

μονοπρόσωπη/αυθαίρετη λήψη αποφάσεων από τον πρόεδρο, η διαδικασία προμήθειας 

υλικών, τα παλαιότερα χρέη, η δυσκολία απαρτίας των συνεδριάσεων λόγω μεγάλου αριθμού 

μελών, η υποστελέχωση του οργάνου, οι προβληματικοί διαγωνισμοί προμηθευτών, η μη 

κοινοποίηση των κατανομών, η απουσία ικανής γραμματειακής υποστήριξης, η τεχνική 

υπηρεσία του δήμου, η μη ορθή γνώση των πραγματικών αναγκών των σχολικών μονάδων, η 

έλλειψη συνοχής και συνέχειας στο όργανο όταν αλλάζει η διοίκηση, η απουσία των μελών 

κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων, οι χρονοβόρες συνεδριάσεις, οι άσκοπες σπατάλες, οι 

συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ, η δυσλειτουργική επικοινωνία μεταξύ των μελών, η 

παρακράτηση των εσόδων από τα κυλικεία, η επιλογή μελών χωρίς κριτήρια, η δημιουργία 

συγκεντρωτικού συστήματος οικονομικής διαχείρισης, οι ακατάλληλοι διοικητικοί 

υπάλληλοι, η απουσία e-banking για τις οικονομικές συναλλαγές, η απουσία του προέδρου, η 

δυσλειτουργική ώρα των συνεδριάσεων, το γενικό πλαίσιο της δομής και της λειτουργίας της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από καταβολής του, η υπεξαίρεση χρημάτων, ο μεγάλος αριθμός 

σχολικών μονάδων που έχει υπό την εποπτεία της η Σ.Ε, η απουσία ελέγχου για τις δαπάνες 

που πραγματοποιούν τα σχολεία και τέλος, η αναγκαστική δήλωση πόθεν έσχες των μελών. 
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Κεφάλαιο 13ο – Γενικά συμπεράσματα 

1. Η μορφή της ενιαίας Σχολικής Επιτοπής 

Αντιλήψεις σχετικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 3 ομάδων του δείγματος (πρόεδροι Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών, πρόεδροι Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, διευθυντές σχολικών μονάδων) 

σχετικά με τη συνένωση όλων των παλιών Σχολικών Επιτροπών σε 2 ενιαίες, φαίνεται ότι οι 

απόψεις τους δεν συμβαδίζουν. Από την μία πλευρά (Τοπική Αυτοδιοίκηση), η πλειοψηφία 

των προέδρων Σ.Ε και Δ.Ε.Π συμφωνεί με την αλλαγή που έλαβε χώρα, ενώ από την άλλη 

πλευρά (ενεργός χώρος της εκπαίδευσης), οι διευθυντές εμφανίζονται διχασμένοι. Τα 

αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων έδειξαν ότι στη μεν Τοπική Αυτοδιοίκηση ο 

παράγοντας της περιοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αντιλήψεις των ερωτώμενων, 

μιας και οι πρόεδροι στις νησιωτικές περιοχές είναι πιο προβληματισμένοι και δύσπιστοι 

αναφορικά με τις αλλαγές που έγιναν. Στους δε διευθυντές, οι παράγοντες που επηρεάζουν το 

ερώτημα είναι το φύλο, η ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας. Οι γυναίκες είναι πιο διστακτικές 

να εκφράσουν την συμφωνία τους με την συνένωση των παλιών Σ.Ε και οι νεότεροι σε ηλικία 

διευθυντές, με λιγότερα έτη προϋπηρεσίας, εμφανίζονται περισσότερο αρνητικοί στις νέες 

αλλαγές σε σχέση με τους γηραιότερους. Τέλος, υπάρχουν πολλές φωνές στην ομάδα των 

προέδρων Δ.Ε.Π που υποστηρίζουν ότι το όλο εγχείρημα της συνένωσης έγινε βιαστικά, 

χωρίς σχέδιο και πως για να λειτουργήσει καλύτερα το όργανο, θα πρέπει να αλλάξει μερικώς 

η μορφή του, να γίνει πιο συγκεκριμένη η νομοθεσία που το διέπει και να υποστηριχθεί 

περισσότερο από το κράτος γενικά και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ειδικότερα. 

Αναφορικά με την άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια 

αποκέντρωσης που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία, όπως προκύπτει από τις 

συστάσεις του ΟΟΣΑ (2008), αλλά και από την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου  

«Πρόγραμμα Καλλίκράτης» (2010), από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι και οι 3 

ομάδες συμμετεχόντων δεν μπορούν να συνδυάσουν τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 3852/2010 

στην εκπαίδευση με το αποκεντρωτικό σύστημα. Ωστόσο, από τα πεπραγμένα προκύπτει ότι 

η δημιουργία ενός οργάνου/νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο αυτενεργεί και 

στο οποίο συμμετέχουν άτομα από όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, δείχνει ότι ο 

συγκεκριμένος νόμος πλησιάζει πιο κοντά στην διοικητική αποκέντρωση (αποσυγκέντρωση), 

χωρίς ωστόσο και αυτό να μπορεί να δικαιολογηθεί από τις ενέργειες που έγιναν. Από τη 

σύλληψή του μέχρι και την εφαρμογή του, οι διατάξεις του για την εκπαίδευση αντίκεινται 



459 
 

στην αποκεντρωτική λογική. Και τούτο διότι, από τη φύση του συγκέντρωσε τις εξουσίες σε 

ένα όργανο, την Ενιαία Σχολική Επιτροπή, στο επίπεδο του δήμου, στερώντας από τους 

διευθυντές των σχολικών μονάδων (τελευταίο περιφερειακό επίπεδο) τις περισσότερες 

αρμοδιότητες. 

Το όργανο 

Τα μέλη 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε φαίνεται ότι η πλειοψηφία των δήμων προτιμά τα 

διευρυμένα σχήματα (από 11 μέλη και πάνω) και οι πρόεδροι δηλώνουν σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό την ικανοποίησή τους από τον αριθμο των μελών που απαρτίζουν το διοικητικό τους 

συμβούλιο. Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι οι αστικές και ημιαστικές περιοχές 

έχουν μεγαλύτερη προτίμηση στα μεγάλα σχήματα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, μη αστικές 

περιοχές, που προτιμούν τα μικρότερα. 

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής του αριθμού των μελών των Δ.Σ, από τις απαντήσεις 

των προέδρων Σ.Ε διακρίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν γνωρίζει τον λόγο για τον 

οποίο έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος αριθμός για την Σχολική Επιτροπή τους, καθώς αυτό 

αποτελεί απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ήταν προαποφασισμένο πριν αναλάβουν 

το χαρτοφυλάκιό τους. Συνήθως, κάθε νέα δημοτική αρχή διατηρεί την ίδια σύνθεση, χωρίς 

να προβεί σε κάποια αλλαγή.  

Σχετικά με τη συμμετοχή των μελών, από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε φαίνεται ότι 

οι διευθυντές σχολικών μονάδων συμμετέχουν αρκετά ενεργά στα διοικητικά συμβούλια, 

όπως επίσης και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων. Ωστόσο, από την έρευνα προκύπτει ότι 

σε ένα αρκετά μικρό ποσοστό Σχολικών Επιτροπών υπάρχουν περιπτώσεις που είτε οι 

διευθυντές είτε οι εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων απουσιάζουν σε μόνιμη βάση. Στον 

αντίποδα, αναφορικά με τον εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων στην Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα μέλη συμμετέχουν λιγότερο 

ενεργά. 

Αναφορικά με τα κριτήρια που γίνεται η επιλογή των υπόλοιπων μελών (απλών πολιτών) 

για την στελέχωση των διοικητικών συμβουλίων, από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε 

φαίνεται ότι τα κριτήρια που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι το πολιτικό και το 

εκπαιδευτικό, με κυριάρχη πρακτική να αποτελεί ο συνδυασμός και των δύο κριτηρίων. Από 

τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι στις αστικές, ημιαστικές και πεδινές περιοχές τον 
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μεγαλύτερο ρόλο για την επιλογή των πολιτών διαδραματίζει το πολιτικό κριτήριο (επιλογή 

δημάρχου), ενώ στον αντίποδα, το κριτήριο που επικρατεί για την επιλογή των πολιτών στις 

ημι-ορεινές και ορεινές περιοχές είναι το εκπαιδευτικό (άτομα που προέρχονται από τον χώρο 

της εκπαίδευσης). Επιπρόσθετα, από την έρευνα προκύπτει ότι μία ακόμη παράμετρος που 

λαμβάνουν υπόψιν τους οι πρόεδροι Σ.Ε, είναι η επιλογή πολιτών με εξειδικευμένες γνώσεις, 

με σκοπό να βοηθήσουν από τη σκοπιά τους, με οποιονδήποτε τρόπο, το έργο της Σχολικής 

Επιτροπής. 

Ο πρόεδρος 

Αν και από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε διακρίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των προέδρων είναι εκλεγμένα μέλη από τις δημοτικές εκλογές, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι 

υποχρεωτικό, καθώς τη θέση του προέδρου δύναται να την αναλάβει και ένα μη αιρετό 

μέλος. 

Αναφορικά με τη χρηματική αποζημίωση του προέδρου, από τις απαντήσεις  των 

συμμετεχόντων προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των προέδρων δεν λαμβάνει κάποια 

αμοιβή για το έργο που παρέχει, γεγονός που εναρμονίζεται πλήρως με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Ωστόσο, ένα ποσοστό της τάξεως του 9%, δηλώνει ανεμπόδιστα ότι λαμβάνει 

μηνιαία χρηματική αποζημίωση. 

Σχετικά με τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, από τις 

απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στα 

Δ.Σ, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Το γεγονός ότι 

ολόκληρη η οικονομική διαχείριση σε συνδυασμό με την καθημερινή ενασχόληση για την 

αντιμετώπιση όλων των τακτικών και έκτακτων αναγκών βαραίνουν ένα συγκεκριμένο 

άτομο, καθιστούν τη θέση του προέδου προσωποκεντρική, χωρίς να υπάρχουν πολλά 

περιθώρια για να επιμεριστούν αρμοδιότητες στα υπόλοιπα μέλη. Ωστόσο, υπάρχει και ένα 

μικρό ποσοστό προέδρων που δηλώνει ότι τέτοιου είδους ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί, 

με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τις αναθέσεις σε μέλη για έρευνες προσφορών και τη 

δημιουργία επιτροπών για την παραλαβή έργων. 

Αναφορικά με τη χρήση ειδικού λογισμικού για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Σ.Ε 

και των διευθυντών, από τις απαντήσεις των 2 ομάδων του δείγματος φαίνεται ότι δεν 

χρησιμοποιείται κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθιστώντας την απλή ανταλλαγή emails 

ως την πιο διαδεδομένη μέθοδο. Εντούτοις, υπάρχουν και αρκετές αναφορές προέδρων και 
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διευθυντών που χρησιμοποιούν εξειδικευμένα προγράμματα συγκεκριμένων εταιριών, κυρίως 

σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, τα οποία προσφέρουν πλήθος πλεονεκτημάτων στην 

καθημερινή τους επικοινωνία.  

Αναφορικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στους προέδρους Σ.Ε και 

όλους τους διευθυντές της περιοχής ευθύνης τους, οι απόψεις των 2 ομάδων δεν ταυτίζονται. 

Ενώ οι πρόεδροι δηλώνουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό την ικανοποίησή τους στο 

συγκεκριμένο ζήτημα, στον αντίποδα, οι ίδιοι οι διευθυντές δεν επιβεβαιώνουν την αρμονική 

αυτή επικοινωνία/συνεργασία. Η άποψη των διευθυντών ενισχύεται και από αρκετούς 

προέδρους Σ.Ε, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου έχουν έρθει 

αντιμέτωποι με διευθυντές σχολικών μονάδων που ασκούν έντονες πιέσεις, ξεπερνώντας 

αρκετές φορές τα όρια. 

Σχετικά με το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και 

των διευθυντών προκύπτει ότι σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό σχολικών μονάδων (47,4%), 

και κυρίως στα νηπιαγωγεία, δεν πραγματοποιείται η συγκεκριμένη συνεδριάση. 

Αναφορικά με την παρουσία των μελών στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής, οι πρόεδροι 

εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και 

συγκριτικά λιγότερο ικανοποιημένοι από τους εκπροσώπους των Ενώσεων Γονέων και τους 

πολίτες, ειδικά στις ημιαστικές και πεδινές περιοχές. 

Τέλος, σχετικά με την επιμόρφωση των προέδρων Σ.Ε πάνω σε θέματα διοικητικής και 

οικονομικής φύσεως σχετικά με τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, η 

συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων δηλώνει την απουσία τέτοιων στοχευμένων 

σεμιναρίων και δηλώνει απερίφραστα την ανάγκη, η πολιτεία, να οργανώσει τέτοιες 

πρωτοβουλίες. 

Λειτουργία του οργάνου 

Αναφορικά με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής, από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε φαίνεται ότι οι Σχολικές 

Επιτροπές εφαρμόζουν καθολικά τη νομοθεσία σχετικά με τον αριθμό και τη συχνότητα των 

συνεδριάσεων, αφού συνεδριάζουν απαρέγκλιτα 1 φορά το μήνα, με αρκετές εξ αυτών να 

συνεδριάζουν και περισσότερες φορές. 
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Σχετικά με την απαρτία των συνεδριάσεων του οργάνου, από τις απαντήσεις των 

προέδρων Σ.Ε προκύπτει ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα συμβούλια 

πραγματοποιούνται με τη νόμιμη απαρτία, με αρκετούς προέδρους ωστόσο, κυρίως στις 

ορεινές περιοχές, να δηλώνουν ότι στα διοικητικά τους συμβούλια επιτυγχάνεται καθολική 

απαρτία. 

Αναφορικά με την διακριτότητα των ρόλων των μελών του Δ.Σ, φαίνεται ότι οι απόψεις 

των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων, οι οποίοι συμμετέχουν στο Δ.Σ 

της Σ.Ε, ταυτίζονται, καθώς και οι 2 ομάδες του δείγματος συμφωνούν ότι οι ρόλοι ανάμεσα 

στα μέλη του Δ.Σ είναι διακριτοί και ότι το κάθε μέλος έχει τον ρόλο του. 

Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης και των 2 ομάδων σχετικά με τη σχέση που έχουν 

τα μέλη του Δ.Σ μεταξύ τους, οι απόψεις των προέδρων και των διευθυντών, οι οποίοι 

συμμετέχουν στο Δ.Σ της Σ.Ε, διαφοροποιούνται. Οι πρόεδροι Σ.Ε δηλώνουν σε αρκετά 

μεγαλύτερο βαθμό την ικανοποίησή τους στο συγκεκριμένο ζήτημα, σε αντίθεση με τους 

διευθυντές οι οποίοι εμφανίζονται πιο επικριτικοί.  

Παρομοίως, διαφοροποίηση εντοπίζεται και στην περίπτωση του κλίματος μεταξύ των 

μελών, κατά το οποίο οι πρόεδροι Σ.Ε υποστηρίζουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι το κλίμα 

των συνεδριάσεων είναι ιδιαίτερα θετικό, σε αντίθεση με τους διευθυντές, οι οποίοι 

εκφράζουν σε πολύ μικρότερο βαθμό την ικανοποίησή τους.   

Στον αντίποδα, ταύτιση απόψεων εμφανίζεται στην περίπτωση δημιουργίας 

ομάδων/συνασπισμού μελών κατά τη διάρκεια των Δ.Σ, καθώς και οι 2 ομάδες του δείγματος 

συμφωνούν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μικρό βαθμό.  

Ομοίως, και οι 2 ομάδες συμμετεχόντων συμφωνούν ότι ο πολιτικός φορέας του κάθε 

μέλους δεν επηρεάζει την λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής σε μεγάλο βαθμό, 

παρόλου που δεν είναι λίγες οι φορές που το πολιτικό θερμόμετρο κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων ανεβαίνει και έχουν παρατηρηθεί περιστατικά κομματικών αντιπαραθέσεων.  

Τέλος, αναφορικά με το εάν υπάρχει συλλογικότητα κατά τη λήψη των αποφάσεων, από 

τις απαντήσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο Δ.Σ της Σ.Ε, 

προκύπτει ότι στα περισσότερα διοικητικά συμβούλια οι αποφάσεις λαμβάνονται με 

συλλογικό τρόπο. 
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Υποστήριξη Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από άτομα ή υπηρεσίες 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, φαίνεται ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών υποστηρίζεται από άτομα ή 

υπηρεσίες των δήμων (διοικητικοί υπάλληλοι για γραμματειακή υποστήριξη, το τεχνικό 

τμήμα, το οικονομικό τμήμα, το νομικό τμήμα, το τμήμα προμηθειών κ.τ.λ). Ωστόσο, δεν 

είναι λίγες οι φωνές εκείνων που υποστηρίζουν ότι το θέμα της έλλειψης προσωπικού που 

παρατηρείται στους δήμους, σε όλες τις θέσεις και τις υπηρεσίες, δυσχεραίνει και το έργο της 

Σχολικής Επιτροπής, καθώς οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν και όσοι έχουν απομείνει, 

δεν έχουν χρόνο για να διαθέσουν για την υποστήριξη του οργάνου. Από τη στατιστική 

ανάλυση προκύπτει επίσης, ότι οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές σε πεδινές και ορεινές περιοχές 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα αναφορικά με την υποστήριξη του οργάνου από τον 

δήμο. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, καθώς οι 

τακτικές και οι έκτακτες απαιτήσεις των σχολικών μονάδων είναι τεράστιες και το 

προσωπικό των δήμων, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν επαρκεί για να τις 

υποστηρίξει. Σύμφωνα με την έρευνα, από τις απαντήσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων 

που καταγράφησαν, είναι εμφανές το αρκετά υψηλό ποσοστό της δυσαρέσκειάς τους πάνω 

στο συγκεκριμένο ζήτημα και η ανεπάρκεια της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Ο ρόλος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων αναφορικά 

με τον ρόλο του οργάνου, φαίνεται ότι οι απόψεις των 2 ομάδων πληθυσμού ταυτίζονται. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων και η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών 

δηλώνουν ότι η Ενιαία Σχολική Επιτροπή ασχολείται αποκλειστικά με τον ρόλο για τον οποίο 

έχει συσταθεί (οικονομική διαχείριση) και δεν επεμβαίνει με κανέναν τρόπο στα σχολικά 

δρώμενα. Ωστόσο, ένα πολύ μικρό ποσοστό προέδρων και διευθυντών δηλώνει ότι τέτοιες 

παρεμβάσεις σε σχολεία είναι συχνές, καθώς οι Σ.Ε αναλαμβάνουν από μόνες τους δράσεις 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα (σεμινάρια, εκδηλώσεις, δράσεις κτλ). 

Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων σχετικά με 

τις προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι οι 

αντιλήψεις των 2 ομάδων διαφοροποιούνται. Αρχικά, η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε 



464 
 

δηλώνει ότι το όργανο, με την ισχύουσα μορφή του, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα 

και πως δεν θα έκαναν κάποια παρέμβαση στο νομοθετικό πλαίσιο. Στον αντίποδα, οι 

διευθυντές των σχολικών μονάδων εμφανίζονται απολύτως διχασμένοι. 

Οι πρόεδροι Σ.Ε που υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, δηλώνουν στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους ότι η σημαντικότερη αλλαγή που πρέπει να λάβει χώρα στη μορφή 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής είναι η μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. Από κει και 

πέρα, κατά φθίνουσα σειρά, άλλες αλλαγές που προτείνονται αφορούν την επιλογή των 

μελών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, την αύξηση του αριθμού των εκπροσώπων από 

Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τέλος, τη μείωση του αριθμού των αιρετών 

αντιπροσώπων.  

Στον αντίποδα, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που υποστηρίζουν ότι πρέπει να 

γίνουν αλλαγές, δηλώνουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ότι η σημαντικότερη αλλαγή που 

πρέπει να λάβει χώρα στη μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής είναι η επιστροφή των 

Σχολικών Επιτροπών στο προηγούμενο καθεστώς. Από κει και πέρα, κατά φθίνουσα σειρά, 

άλλες αλλαγές που προτείνονται αφορούν την αύξηση του αριθμού διευθυντών που 

συμμετέχουν στο Δ.Σ, την αύξηση του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων γραμματειακής 

υποστήριξης του οργάνου, τη μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ, την επιλογή των 

μελών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, την κατάργηση των αιρετών αντιπροσώπων στο Δ.Σ, 

τη συχνή εναλλαγή των μελών-διευθυντών στο Δ.Σ και τέλος, να ορίζεται εκπαιδευτικός στη 

θέση του προέδρου.  

2. Οικονομική διαχείριση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Έσοδα 

Γενικά στοιχεία εσόδων 

Το κύριο έσοδο που έχουν να διαχειριστούν οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές προέρχεται από 

το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) και 

προορίζεται για την κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων των σχολικών μονάδων. Από τις 

απαντήσεις των προέδρων Δ.Ε.Π, αυτά τα κονδύλια πιστώνονται στους λογαριασμούς των 

δήμων σε 4 ισόποσες δόσεις και στη συνέχεια κατανέμονται στις 2 Σχολικές Επιτροπές του 

κάθε δήμου. Το μεγαλύτερο μέρος των προέδρων Σ.Ε εμφανίζεται από καθόλου έως ελάχιστα 

ικανοποιημένο από τα χρήματα που λαμβάνει από το κράτος. Από τη στατιστική ανάλυση 

προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά δυσαρέσκειας εντοπίζονται στις αστικές, ημιαστικές 
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και πεδινές περιοχές, ενώ οι πρόεδροι των υπόλοιπων περιοχών (ημιορεινές, ορεινές, 

νησιωτικές) εμφανίζονται πιο μετριοπαθείς. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνονται και οι απόψεις/αντιλήψεις των διευθυντών σχολικών 

μονάδων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς η πλειοψηφία δηλώνει ότι το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που τους αποδίδεται, δεν επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών 

τους αναγκών. Ταύτιση απόψεων ανάμεσα στους διευθυντές και στους προέδρους Σ.Ε 

υπάρχει και στις περιοχές όπου εμφανίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά δυσαρέσκειας, με τους 

διευθυντές αστικών, ημιαστικών και πεδινών περιοχών να δηλώνουν την ικανοποίησή τους 

σε μικρότερο βαθμό, έναντι των υπολοίπων. Αναλύοντας περισσότερο τα ίδια δεδομένα, από 

την έρευνα προκύπτει ότι οι διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκφράζουν σε 

εντονότερο βαθμό την δυσαρέσκειά τους σχετικά με τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από 

την πολιτεία, σε αντίθεση με τους διευθυντές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τα 

ποσοστά δυσαρέσκειάς τους είναι εμφανώς χαμηλότερα. 

Προέλευση λοιπών εσόδων 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε και των προέδρων Δ.Ε.Π, οι οποίες ταυτίζονται σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό, προκύπτει ότι εκτός από τους Κ.Α.Π, οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

έχουν σε μεγάλο βαθμό έσοδα από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, και σε 

μικρότερο βαθμό από δωρεές, από την εκμετάλλευση των σχολικών χώρων, από δημοτικές 

τακτικές επιχορηγήσεις, από την εκμετάλλευση των σχολικών αγρών και τέλος, από την 

εκμετάλλευση της σχολικής περιουσίας. 

Σχετικά με τα έσοδα από τις δωρεές, οι πρόεδροι Σ.Ε δηλώνουν ότι οι ενέργειες αυτές, 

αφορούν σε μεγαλύτερο βαθμό δωρεές υλικών αγαθών (οπτικοακουστικό υλικό, 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πετρέλαιο κτλ) και σε μικρότερο βαθμό δωρεές χρηματικών 

ποσών.  

Αναφορικά με τα έσοδα από την εκμετάλλευση σχολικών χώρων, οι πρόεδροι Σ.Ε 

αναφέρουν ότι δεν αποσκοπούν στο κέρδος και ότι αυτά προέρχονται κυρίως από μισθώματα 

για την παραχώρηση (κατά τις απογευματινές ώρες ή τα σαββατοκύριακα) αιθουσών, 

γυμναστηρίων, προαυλίων και κλειστών χώρων (αίθουσες εκδηλώσεων), τα οποία 

χρησιμοποιούνται για αθλητικές, πολιτιστικές και εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

(εξετάσεις για ξενόγλωσσα μαθήματα, μαθήματα ρομποτικής κτλ).  
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Σχετικά με τα έσοδα από τακτικές και έκτακτες δημοτικές επιχορηγήσεις, αν και στο 

πρώτο διάστημα λειτουργίας των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών αυτές είχαν απαγορευτεί, από 

το 2014 επανήλθαν. Επιπρόσθετα, από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε σχετικά με τον 

Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ), προκύπτει ότι είναι ελάχιστοι εκείνοι οι 

πρόεδροι που γνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του φόρου και τη χρησιμότητά του.  

Αναφορικά με τα έσοδα από την εκμετάλλευση της σχολικής περιουσίας και των 

σχολικών αγρών, αν και οι πρόεδροι Σ.Ε αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα 

εμφανίζεται ένα γραφειοκρατικό κώλυμα (ανάμεσα στη Σ.Ε και τον δήμο), στις περισσότερες 

των περιπτώσεων, οι δήμοι επιστρέφουν ανταποδοτικά αυτά τα ποσά στις Σχολικές 

Επιτροπές και αυτές με τη σειρά τους είτε τα διαχειρίζονται ως έσοδά τους είτε τα 

επιστρέφουν στη σχολική μονάδα απ’ όπου προέρχονται.  

Σχετικά με τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών μονάδων, το Υπουργείο 

Εσωτερικών χρηματοδοτεί τους δήμους με τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Κ.Α.Π-Σ.Α.Τ.Α), η οποία ανήκει στις επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες και αποτελεί 

έσοδο των δήμων και όχι της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.  

Κυλικεία 

Το δεύτερο κατά σειρά πιο σημαντικό έσοδο των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών αφορά τα 

χρήματα που προέρχονται από τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων. Από τις απαντήσεις 

των διευθυντών σχολικών μονάδων προκύπτει ότι το ποσοστό λειτουργίας των κυλικείων, 

στις σχολικές μονάδες της χώρας αγγίζει το 51,4%. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 

ποσοστό των κυλικείων που λειτουργούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι εμφανώς 

πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό των κυλικείων που λειτουργούν στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, όπως επίσης, ότι το ποσοστό λειτουργίας των κυλικείων κυμαίνεται σε αρκετά 

μεγαλύτερα επίπεδα στις αστικές και ημιαστικές περιοχές. Κατά του προέδρους Σ.Ε, αυτές οι 

διαφορές στα ποσοστά οφείλονται σε αρκετούς λόγους, ορισμένοι εκ των πιο σημαντικών 

είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από ιδιώτες και η έλλειψη χώρου για κυλικείο σε ορισμένες 

σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία και ολιγοθέσια σχολεία).  

Αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων των κυλικείων, από τις απαντήσεις των 

προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών σχολικών μονάδων αποτυπώνονται δύο διαφορετικές 

τάσεις. Από τη μία πλευρά, παρατηρούνται Σχολικές Επιτροπές που επιστρέφουν τα έσοδα 

από την εκμετάλλευση του κυλικείου στην σχολική μονάδα από την οποία προέρχονται, και 
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από την άλλη πλευρά, παρατηρούνται Σχολικές Επιτροπές που παρακρατούν τα 

συγκεκριμένα ποσά στο κεντρικό τους ταμείο.  

Ενέργειες αύξησης της χρηματοδότησης 

Αναφορικά με τις ενέργειες που κάνουν οι πρόεδροι Σ.Ε για να βρουν επιπλέον 

χρηματοδότηση όταν η κρατική επιχορήγηση δεν επαρκεί, η πλειοψηφία απαντά ότι ζητάει 

έκτακτη επιχορήγηση από τον δήμο. Από κει και έπειτα, σε μικρότερα ποσοστά οι πρόεδροι 

δηλώνουν ότι δεν έχουν έρθει ποτέ αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση, ότι καθυστερούν 

την αποπληρωμή των προμηθευτών, ότι έχουν δημιουργήσει αποθεματικό ταμείο και ότι το 

χρησιμοποιούν όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ότι μειώνουν το ποσό που κατανέμουν στα 

σχολεία και τέλος, ότι δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια. 

Έξοδα 

Καθαριότητα σχολικών μονάδων 

Από τις απαντήσεις των προέδρων Σ.Ε προκύπτει ότι η βασική πηγή χρηματοδότησης για 

τις σχολικές καθαρίστριες προέρχεται από τη Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

(ΙΝΕΔΙΒΙΜ), χωρίς να επιβαρύνεται η Σχολική Επιτροπή, ενώ υπάρχουν και κάποιες 

αναφορές ότι στην εκπαίδευση εργάζονται ακόμα ορισμένες μόνιμες καθαρίστριες, όπως 

επίσης και καθαρίστριες Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίες είναι 

αποσπασμένες από τους δήμους. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες μαρτυρίες προέδρων που 

αναφέρουν ότι οι σχολικές καθαρίστριες δεν επαρκούν για τις σχολικές μονάδες της περιοχής 

τους και είναι αναγκασμένοι να προσλαμβάνουν από μόνοι τους επιπρόσθετο προσωπικό 

καθαριότητας, η χρηματοδότηση των οποίων επιβαρύνει την ίδια τη Σχολική Επιτροπή. 

Σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης των συγκεκριμένων καθαριστριών (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ένα 

αρκετά μεγάλο ποσοστό προέδρων Σ.Ε εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένο από τη 

νομοθεσία πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς όπως οι ίδιοι δηλώνουν, πρόκειται για 

συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια και 

επομένως, ευνοούν την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία, και σε δεύτερο χρόνο τη διαπλοκή. Το 

2020 θεσμοθετήθηκε εκ νέου ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας, βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων.  

Αναφορικά με το έργο που επιτελούν οι σχολικές καθαρίστριες, από τις απαντήσεις των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων φαίνεται ότι ο βαθμός ικανοποίησής τους στο 
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συγκεκριμένο ζήτημα κυμαίνεται από μέτρια έως ικανοποιητικά επίπεδα. Επιπρόσθετα, οι 

άντρες διευθυντές εκφράζουν την ικανοποίησή τους σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι 

γυναίκες, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο απαιτητικές. Τέλος, σχετικά με την επάρκεια 

των σχολικών μονάδων σε προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

διευθυντών εκφράζει πολύ έως απόλυτα την ικανοποίησή του.  

Σχολικοί τροχονόμοι 

Σύμφωνα με τους προέδρους των Πρωτοβάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, η 

μισθοδοσία των συγκεκριμένων ατόμων πραγματοποιείται μέσω των εσόδων για τα 

λειτουργικά (Κ.Α.Π), χωρίς ωστόσο να επιβαρύνεται η Σχολική Επιτροπή. Τα συγκεκριμένα 

χρήματα έχουν διαφορετικό κωδικό, αποτελούν ξεχωριστό κονδύλι, το οποίο έχει 

ενσωματωθεί στα λειτουργικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι ένα 

μικρό ποσοστό προέδρων, κυρίως σε πεδινές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, δηλώνει την 

απουσία σχολικών τροχονόμων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τις 

απαντήσεις των διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το έργο που επιτελούν οι 

σχολικοί τροχονόμοι, ο βαθμός ικανοποίησής τους στο συγκεκριμένο ζήτημα κυμαίνεται από 

μέτρια έως ικανοποιητικά επίπεδα. 

Πετρέλαιο 

Η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι ο προϋπολογισμός του 

πετρελαίου πραγματοποιείται μελετώντας τα στοιχεία από τις καταναλώσεις προηγούμενων 

ετών. Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, οι Σχολικές Επιτροπές συμμετέχουν ως οφείλουν, 

σε διεθνή διαγωνισμό που πραγματοποιείται από τον δήμο. Ωστόσο, ένα ποσοστό προέδρων 

δηλώνει ότι δεν συμμετέχει σε κανέναν διαγωνισμό, μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις 

αυτοί είναι άγονοι, και επομένως, επιλέγουν από μόνοι τους τον προμηθευτή. 

Η διαδικασία του ανεφοδιασμού των σχολικών μονάδων με πετρέλαιο ποικίλει. Το 

μεγαλύτερο μέρος των προέδρων δηλώνει ότι η Σχολική Επιτροπή αναλαμβάνει πλήρως, όλες 

τις ενέργειες που απαιτούνται για τον ανεφοδιασμό. Από την άλλη μεριά, ένα μικρότερο 

ποσοστό προέδρων δηλώνει ότι όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους 

διευθυντές, χωρίς να επεμβαίνουν σε κανένα σημείο στην όλη διαδικασία.  

Σχετικά με τον έλεγχο της κατανάλωσης του πετρελαίου, ένα μεγάλο ποσοστό προέδρων 

δηλώνει ότι η κατανάλωση δεν μπορεί να ελεγχτεί. Επιπρόσθετα, δεν είναι λίγοι και εκείνοι 

που κρατούν μια πιο παθητική στάση υποστηρίζοντας ότι αρμόδιοι για τον συγκεκριμένο 
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έλεγχο είναι οι ίδιοι οι διευθυντές. Από κει και πέρα, οι υπόλοιποι πρόεδροι εμφανίζονται πιο 

ενεργοί. Ένα ποσοστό δηλώνει ότι ελέγχει τα στοιχεία των καταναλώσεων των 

προηγούμενων ετών και όταν υποπίπτουν στην αντίληψή τους παρεκκλίσεις, προβαίνουν στις 

ανάλογες συστάσεις. Μια άλλη πρακτική που έχει απήχηση είναι οι περιορισμοί που θέτουν 

οι πρόεδροι στην χρονική διάρκεια λειτουργίας των καυστήρων. Τέλος, άλλες ενέργειες που 

πραγματοποιούνται είναι η προμήθεια των σχολικών μονάδων με μικρές ποσότητες καύσιμης 

ύλης και η ανάθεση του ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες, κυρίως σε υπαλλήλους του 

δήμου.  

Αναφορικά με την ενεργειακή κλίμακα των κτιρίων, η συντριπτική πλειοψηφία των 

προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις, τα κουφώματα και τις μονώσεις των σχολείων, γεγονός που καθιστά τις 

σχολικές μονάδες αρκετά ενεργοβόρες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περιοριστεί το 

κόστος από την κατανάλωση πετρελαίου. 

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων  

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του κράτους για την εκπαίδευση, κύριος προμηθευτής για τον 

εξοπλισμό είναι οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ). Ωστόσο, ο συγκεκριμένος 

οργανισμός, λόγω της υποχρηματοδότησης, φαίνεται να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στο 

ρόλο του. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι απόψεις των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών 

σχολικών μονάδων ταυτίζονται πλήρως και καταδεικνύουν σε αρκετά έντονο βαθμό την 

ανεπάρκεια του οργανισμού. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος, οι Σχολικές Επιτροπές 

καλούνται να χρηματοδοτούν με σημαντικά ποσά τις σχολικές μονάδες για την αναβάθμιση 

ή/και για την αγορά καινούριου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να δαπανώνται πόροι από τα 

έσοδα για τα λειτουργικά (Κ.Α.Π). 

Επιπρόσθετα, από την έρευνα προκύπτει ότι οι απόψεις των προέδρων και των διευθυντών 

ταυτίζονται και στο θέμα της ανεπάρκειας των σχολικών μονάδων με εξοπλισμό σύγχρονων 

εποπτικών μέσων διδασκαλίας (προτζέκτορες, διαδραστικοί πίνακες κ.τ.λ). Ένα αρκετά 

μεγάλο ποσοστό προέδρων Σ.Ε και διευθυντών σχολικών μονάδων συμφωνεί ότι τα σχολεία 

τους δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα, καθώς παρατηρούνται 

αρκετές ελλείψεις. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα στα νηπιαγωγεία, καθώς οι προϊσταμένες των 

νηπιαγωγείων δηλώνουν την επάρκεια σύγχρονων εποπτικών μέσων στις σχολικές τους 
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μονάδες σε αρκετά μικρότερο ποσοστό, σε αντίθεση με τους διευθυντές των υπόλοιπων 

βαθμίδων. 

Χρέη 

Πέραν από τα έξοδα που αφορούν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, ένα 

αλλό θέμα που απασχολεί αρκετές Ενιαίες Σχολικές Επιτρπές αφορά τα παλιότερα χρέη που 

έχουν συσσωρευτεί και καλούνται να αποπληρώσουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, ένα σημαντικό ποσοστό Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (26,9%) δηλώνουν ότι 

υπάρχουν οφειλόμενα ποσά κυρίως προς τις ΔΕΚΟ, τον δήμο, το ΙΚΑ και διάφορους 

προμηθευτές, και πως βρίσκονται σε ρυθμίσεις για την αποπληρωμή τους. 

Λειτουργικά έξοδα 

Μελετώντας τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων συνολικά, από την έρευνα 

προκύπτει ότι η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών έχει επωμιστεί σχεδόν όλο το 

βάρος της διαχείρισης, αφήνοντας στους διευθυντές των σχολείων μικρά περιθώρια 

ελευθερίας. Το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων Σχολικών Επιτροπών έχει αναλάβει 

την αποπληρωμή των ΔΕΚΟ, του πετρελαίου, των έργων μικρής κλίμακας, τις παντός είδους 

συντηρήσεις και της γραφικής ύλης.  

Σχετικά με την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε αναλώσιμα υλικά, η πλειοψηφία των 

διευθυντών εκφράζει αρκέτα έως πολύ την ικανοποίησή της πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Λίγο διαφορετική είναι η εικόνα αναφορικά με την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε 

υλικά αναγκαία για την διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς ο βαθμός ικανοποίησης των 

διευθυντών κυμαίνεται από μέτρια έως ικανοποιητικά επίπεδα. 

Κατανομή εσόδων 

2ο στάδιο κατανομής Κ.Α.Π: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας προς Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές 

Κατά το 2ο στάδιο κατανομής των Κ.Α.Π, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας κάθε δήμου 

αναλαμβάνει να επιμερίσει το ποσό που της έχει πιστωθεί, στις 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, 

στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια. Ο τρόπος όμως που επιμερίζονται αυτά τα ποσά 

στις 2 Σχολικές Επιτροπές, δεν είναι ούτε κοινός ούτε σταθερός για κάθε δήμο, αλλά 

εξαρτάται από τις ανάγκες και την πολιτική που ακολουθεί η κάθε Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας.  
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Από την έρευνα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Δ.Ε.Π της χώρας έχει επιλέξει 

να ενισχύει περισσότερο και σε μόνιμο βαθμό την Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

έναντι της Δευτεροβάθμιας. Με εμφανώς μικρότερο ποσοστό ακολουθεί η ισοκατανομή 

ανάμεσα στις 2 Σχολικές Επιτροπές, έπειτα η ενίσχυση της Δευτεροβάθμιας Σ.Ε έναντι της 

Πρωτοβάθμιας και τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει ότι οι 

κατανομές που πραγματοποιούνται δεν έχουν σταθερό χαρακτήρα και πως σε κάθε 

συνεδρίαση αποφασίζεται εκ νέου η κατανομή.  

3ο στάδιο κατανομής Κ.Α.Π: Ενιαία Σχολική Επιτροπή προς σχολικές μονάδες 

Κατά  το 3ο στάδιο κατανομής των Κ.Α.Π, οι 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές κάθε δήμου 

επιμερίζουν την κρατική χρηματοδότηση στις σχολικές μονάδες που βρίσκονται στη 

δικαιοδοσία τους. Η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι ο τρόπος κατανομής των 

πιστώσεων που εφαρμόζει είναι σύννομος, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένα 

σημαντικό ποσοστό παραδέχεται εξ αρχής, ότι ο τρόπος που πραγματοποιούνται οι 

κατανομές δεν ακολουθεί τη νομοθεσία. Την ίδια γνώμη φαίνεται ότι έχουν και οι διευθυντές 

των σχολικών μονάδων, με το ποσοστό όμως εκείνων που δηλώνουν ότι η Σχολική Επιτροπή 

δεν ακολουθεί τον νόμιμο τρόπο κατανομής των πιστώσεων να είναι σχεδόν διπλάσιο.  

Αναφορικά με το μέρος των χρημάτων που κατανέμουν οι Σχολικές Επιτροπές στις 

σχολικές μονάδες, ένα μικρό ποσοστό προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι επιμερίζει όλο το ποσό που 

έχει στη διάθεσή του, ενώ το μεγαλύτερο μέρος πράττει διαφορετικά. Ανάλογες είναι και οι 

απαντήσεις που προέρχονται από τους διευθυντές των σχολείων. Ο τρόπος που επιμερίζουν οι 

Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές τους κρατικούς πόρους στις σχολικές μονάδες, επομένως, δεν 

είναι κοινός, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορεί να διαχωριστεί σε 3 

περιπτώσεις:  

Στην 1η περίπτωση, ένα μικρό μέρος των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (22%) κατανέμει 

όλο το ποσό της χρηματοδότησης στις σχολικές μονάδες. Η κατανομή αυτή πραγματοποιείται 

με τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου (αλγόριθμου) που έχει δημιουργήσει κάθε Σχολική 

Επιτροπή και δεν είναι κοινός για όλες.  

Στην 2η περίπτωση, η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (60%) κατανέμει 

μέρος του ποσού της χρηματοδότησης στις σχολικές μονάδες. Οι κατανομές αυτές 

πραγματοποιούνται είτε με τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου είτε δίνοντας μικροποσά στις 
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σχολικές μονάδες για την κάλυψη ορισμένων μικρών λειτουργικών αναγκών είτε 

πραγματοποιώντας εμπειρικές κατανομές.  

Στην 3η περίπτωση, ένα μικρό μέρος Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (18%) δεν κατανέμει 

κανένα ποσό στις σχολικές μονάδες και επομένως, οι διευθυντές δεν έχουν καθόλου χρήματα 

στα χέρια τους για να διαχειριστούν.  

Αξιοσημείωτο είναι, ότι σε πολλές περιπτώσεις του 2ου και του 3ου τρόπου κατανομής των 

πιστώσεων, αρκετοί είναι οι πρόεδροι που κάνουν λόγο για εικονικές κατανομές των 

κονδυλίων. Πραγματοποιούν δηλαδή κανονικά τις κατανομές στα χαρτιά, ώστε να φαίνεται 

ότι ακολουθούν τη νομοθεσία, στην πραγματικότητα όμως, είτε δίνουν μόνο κάποια 

μικροποσά στις σχολικές μονάδες είτε δεν τις χρηματοδοτούν καθόλου. 

Αναφορικά με τον μαθηματικό τύπο (αλγόριθμο) κατανομής των πιστώσεων που 

υφίσταται σε αρκετές Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (57%), από τις απαντήσεις των προέδρων 

προκύπτει ότι οι πιο σημαντικές μεταβλητές που χρησιμοποιούν στον τύπο τους είναι κατά 

φθίνουσα σειρά ο αριθμός των μαθητών, ο αριθμός των αιθουσών, η παλαιότητα του κτιρίου, 

τα τετραγωνικά μέτρα του  κτιρίου, ένας συντελεστής βαρύτητας για ειδικές συνθήκες, ο 

αριθμός των εργαστηρίων και τέλος, εάν λειτουργεί ως ολοήμερο η σχολική μονάδα.  

Από τη στιγμή που οι κρατικοί πόροι καταφθάνουν στους δήμους, η πλειοψηφία των 

προέδρων Σ.Ε δηλώνει ότι τα ποσά των κατανομών καταβάλλονται άμεσα στους 

λογαριασμούς των σχολικών μονάδων, ένα μικρότερο ποσοστό δηλώνει ότι τα ποσά  

καταβάλλονται μετά από ένα μήνα και τέλος, ένα μικρό μέρος απαντά ότι η χρηματοδότηση 

των σχολείων πραγματοποιείται ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα (συγκεκριμένες φορές το 

χρόνο).  

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε πιστεύει ότι ο τρόπος κατανομής των 

πιστώσεων που εφαρμόζει είναι αποτελεσματικός, ενώ ένα μικρό ποσοστό εμφανίζεται 

προβληματισμένο. Θεωρούν ότι το έργο τους θα γίνονταν πιο αποτελεσματικό εάν η Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή παρακρατούσε ακόμα μεγαλύτερο μέρος ή και ολόκληρο το ποσό από 

τους κρατικούς πόρους, για να πληρώνουν οι ίδιοι μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών 

εξόδων των σχολικών μονάδων. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες φωνές που υποστηρίζουν ότι 

πιο αποτελεσματικό θα ήταν να παρακρατείται από τη Σχολική Επιτροπή μικρότερο ποσό ή 

ότι η κατανομή θα έπρεπε να γίνεται με τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου.   
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Δημιουργία ενιαίου αλγόριθμου κατανομής κονδυλίων 

Η δημιουργία ενός αλγόριθμου κατανομής των κρατικών πόρων προς τις σχολικές 

μονάδες, με κοινό χαρακτήρα για όλες τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές της χώρας, είναι ένα 

θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

προέδρων Σ.Ε εκφράζει τη συμφωνία της σε αρκετά μεγάλο βαθμό σχετικά με αυτό το 

ζήτημα, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με την δημιουργία ενός 

τέτοιου αλγόριθμου. Παρόμοιες είναι οι απόψεις/αντιλήψεις και των διευθυντών των 

σχολικών μονάδων, εκφράζοντας όμως έναν μεγαλύτερο βαθμό επιφυλακτικότητας. 

Απολογισμός – έλεγχος  

Απολογισμός – Οικονομικός έλεγχος 

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των αποφάσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής είναι η 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π), το δημοτικό συμβούλιο και ο Επόπτης της Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο οποίος πραγματοποιεί τον 

καθορισμένο έλεγχο νομιμότητας. Σχετικά με τον έλεγχο από τη Δ.Ε.Π, από την έρευνα 

προκύπτει ότι δεν υφίσταται κάποιος ουσιαστικός έλεγχος στις Σχολικές Επιτροπές πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, καθώς η πλειοψηφία των προέδρων Δ.Ε.Π δηλώνει ότι δεν είναι στις 

αρμοδιότητές της ο οιοσδήποτε έλεγχος των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών. Ωστόσο, και από 

το υπόλοιπο κομμάτι των προέδρων που απάντησε θετικά, δεν διακρίνεται από τα λεγόμενά 

τους κάποιος ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών 

δηλώνει ότι ο ρόλος τους είναι πιο πολύ συμβουλευτικός, έχοντας απλώς μια γενική εποπτεία 

για τη λειτουργία και το έργο των Σχολικών Επιτροπών, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό 

εμφανίζεται πιο ενεργό, αφού όπως δηλώνει, ελέγχει εις βάθος τους απολογισμούς και τις 

αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών. 

Σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο, η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε δηλώνει 

ότι στο τέλος κάθε οικονομικού έτους οφείλει να συντάσσει τον οικονομικό της απολογισμό, 

συγκεντρώνοντας όλα τα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια, αποφάσεις, πίνακες εσόδων-

εξόδων), ο οποίος πρέπει να εγκριθεί κατά σειρά, από το Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής, από το 

Δ.Σ της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και από το δημοτικό συμβούλιο. Σε όλα αυτά τα 

όργανα όμως δεν πραγματοποιείται κάποιος ουσιαστικός λογιστικός έλεγχος, απλώς 

εγκρίνονται οι απολογισμοί πολιτικά. Στη συνέχεια, οι απολογισμοί αποστέλλονται για τον 

δημοσιονομικό έλεγχο στις Αποκεντρωμένες Ελεγχτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, όπου ο 
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εκάστοτε Επίτροπος του Ελεγχτικού Συνεδρίου πραγματοποιεί τον κατασταλτικό έλεγχο των 

δημοσιονομικών. Σύμφωνα με τους προέδρους, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι αρκετά 

χρονοβόρα και τα αποτελέσμετα αυτών των ελέγχων αργούν να κοινοποιηθούν. Αρκετές 

είναι και οι φωνές που δηλώνουν ότι η χρονοβόρα αυτή διαδικασία σε συνδυασμό με την 

έλλειψη προληπτικού ελέγχου για τις Σχολικές Επιτροπές, δυσχεραίνει το έργο τους, καθώς 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς δε μπορούν εκ των προτέρων να γνωρίζουν ποιες δαπάνες δεν 

θα είναι επιλέξιμες, ώστε να μην τις πραγματοποιήσουν. 

Τέλος, σύμφωνα με τους προέδρους Σ.Ε, ένας ακόμα μηχανισμός οκονομικού/λογιστικού 

ελέγχου είναι και αυτός από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγχτών Δημόσιας Διοίκησης, με 

ορκωτούς λογιστές, ο οποίος όμως επιτυγχάνεται ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση, λόγω 

καταγγελιών. 

Διαφάνεια   

Για λόγους διαφάνειας, τόσο οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, όσο και οι Δημοτικές 

Επιτροπές Παιδείας, οφείλουν να αναρτούν δημοσίως τα αποτελέσματα των κατανομών της 

κρατικής χρηματοδότησης στη Διαύγεια, μιας και αυτά αποτελούν αποφάσεις των 

διοικητικών συμβουλίων τους. Ωστόσο, από τις απαντήσεις των προέδρων και των 2 ομάδων, 

κάτι τέτοιο φαίνεται να μην πραγματοποείται στον απόλυτο βαθμό. Από την έρευνα 

προκύπτει ότι η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε (68,2%) και ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρος 

των προέδρων Δ.Ε.Π (88,3%) αναρτούν τα αποτελέσματα των κατανομών στο διαδίκτυο, και 

πιο συγκεκριμένα στη Διαύγεια, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό προέδρων Σ.Ε δηλώνει 

επιπρόσθετα, ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του δήμου 

τους. Από την άλλη πλευρά, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων φαίνεται να έχουν 

διαφορετική γνώμη, καθώς παραπάνω από τους μισούς απαντούν ότι τέτοιες αναρτήσεις δεν 

πραγματοποιούνται.  

Σπατάλες – Οικονομική διαφθορά – Κατάχρηση δημοσίου χρήματος 

Σύμφωνα με το σύνολο των προέδρων Δ.Ε.Π και τη συντριπτική πλειοψηφία των 

προέδρων Σ.Ε δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κακοδιαχείρισης, σπατάλης, διαφθοράς και 

κατάχρησης δημοσίου χρήματος στους κόλπους των εν ενεργεία Σχολικών Επιτροπών. 

Ωστόσο, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων εμφανίζονται πιο επικριτικοί, καθώς ένα 

μέρος εξ αυτών (25,7%) δηλώνουν ότι έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους περιπτώσεις μη 

ορθής διαχείρισης των κονδυλίων από τη Σχολική Επιτροπή.  
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Όσον αφορά παλιότερες διοικήσεις Σχολικών Επιτροπών, τα δεδομένα αλλάζουν. Ένα 

μικρό ποσοστό προέδρων Σ.Ε και Δ.Ε.Π (15,3% - 19,5% αντίστοιχα) αναφέρουν ότι έχουν 

εντοπίσει από παλιότερα Δ.Σ αρκετές περιπτώσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. 

Όπως αναφέρουν οι πρόεδροι Δ.Ε.Π, τέτοια περιστατικά αφορούν αλόγιστες σπατάλες, 

υπεξαίρεση χρημάτων, χρέη από απλήρωτους λογαριασμούς, κακή διαχείριση, ενώ αρκετοί 

είναι εκείνοι που προτίμησαν να μην κάνουν κάποιο σχόλιο, καθώς όπως δηλώνουν πρόκειται 

για υποψίες που δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν. Σύμφωνα με τους ίδιους, για να 

αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα, ένα ποσοστό έχει προσφύγει στην δικαιοσύνη, ένα 

μικρότερο ποσοστό απλώς τις έχει αναφέρει στους ανωτέρους του, ενώ η πλειοψηφία 

δηλώνει ότι δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.   

Τέλος, αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και από τους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων. Σύμφωνα με αρκετούς προέδρους Σ.Ε, δεν είναι λίγοι οι διευθυντές (30,3%) που 

δεν διαχειρίζονται σωστά τα χρήματα που τους αποδίδονται, ξοδεύοντάς τα με αλόγιστο και 

λανθασμένο τρόπο. 

3. Δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Η πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε και Δ.Ε.Π δηλώνει ότι έχει εντοπίσει αρκετές 

δυσλειτουργίες που αφορούν τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, μία άποψη όμως 

που φαίνεται να μην υιοθετείται τόσο έντονα από τους προέδρους Σ.Ε και Δ.Ε.Π των 

νησιωτικών περιοχών, καθώς οι συγκεκριμένοι εκφράζουν σε μικρότερο βαθμό την ύπαρξη 

τέτοιων δυσλειτουργίων. Στον αντίποδα, το ποσοστό των διευθυντών που εκφράζουν τη 

συμφωνία τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι σημαντικά χαμηλότερο. 

Σύμφωνα με τους προέδρους Σ.Ε, οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στη 

δυσλειτουργία της Σχολικής Επιτροπής, κατά φθίνουσα σειρά, μεταξύ των άλλων είναι η 

έλλειψη προσωπικού και ικανών υπαλλήλων στο όργανο (με σημαντικότερο την ελλιπή 

γραμματειακή υποστήριξη), η ελλιπής χρηματοδότηση, το προβληματικό νομικό πλαίσιο που 

διέπει τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, η έλλειψη οργάνωσης, η ελλιπής 

υποστήριξη από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, η γραφειοκρατία κ.α.  

Σύμφωνα με τους προέδρους Δ.Ε.Π, οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στη 

δυσλειτουργία της Σχολικής Επιτροπής, κατά φθίνουσα σειρά, μεταξύ των άλλων είναι η 

ελλιπής χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και ικανών υπαλλήλων στο όργανο (με 

σημαντικότερο την ελλιπή γραμματειακή υποστήριξη), το προβληματικό νομικό πλαίσιο που 
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διέπει τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, η γραφειοκρατία, η ελλιπής 

υποστήριξη από την τεχνική υπηρεσία του δήμου κ.α.  

Τέλος, σύμφωνα με τους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι κυριότεροι παράγοντες που 

συμβάλλουν στη δυσλειτουργία της Σχολικής Επιτροπής, κατά φθίνουσα σειρά, μεταξύ των 

άλλων είναι οι καθυστερήσεις και η δυσκαμψία που παρατηρείται για την αντιμετώπιση των 

άμεσων προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά στις σχολικές μονάδες, ο τρόπος με τον 

οποίο επιμερίζεται η κρατική χρηματοδότηση στις σχολικές μονάδες, η καθυστέρηση του 

οργάνου στη λήψη των αποφάσεων, οι καθυστερήσεις στα έργα και στις προμήθειες, η 

έλλειψη τακτικής επικοινωνίας ανάμεσα στη σχολική μονάδα και στη Σ.Ε, η αδιαφάνεια στον 

τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης, η επιλεκτική αντιμετώπιση/ευνοϊκή μεταχείριση 

διάφορων προβλημάτων, η καθυστέρηση στην κατανομή των χρημάτων, η γραφειοκρατία, η 

προβληματική οικονομική διαχείριση, η έλλειψη ενημέρωσης, ότι η Σ.Ε έχει μετατραπεί σε 

έναν παραταξιακό μηχανισμό με αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση ρουσφετιών, η έλλειψη 

οργάνωσης, η αδυναμία ιεράρχησης των αναγκών κ.α.  
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Κεφάλαιο 14ο – Σύνοψη συμπερασμάτων  

1. Η μορφή της ενιαίας Σχολικής Επιτοπής 

Αντιλήψεις σχετικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

 Η μετάβαση της Σχολικής Επιτροπής από το προηγούμενο καθεστώς στη νέα της 

μορφή, μέσω του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), ήταν προς την σωστή κατεύθυνση, με 

ένα αρκετά μεγάλο μέρος, κυρίως της εκπαιδευτικής κοινότητας, να εκφράζει τον 

προβληματισμό του.  

 Αν και ο αυτοδιοικητικός νόμος με την επωνυμία Καλλικράτης έχει χαρακτηριστικά 

διοικητικής αποκέντρωσης (αποσυγκέντρωση), από τη σύλληψή του μέχρι και την 

εφαρμογή του, οι διατάξεις του για την εκπαίδευση αντίκεινται στην αποκεντρωτική 

λογική. Και τούτο διότι, από τη φύση του συγκέντρωσε τις εξουσίες σε ένα όργανο, 

την Ενιαία Σχολική Επιτροπή, στο επίπεδο του δήμου, στερώντας από τους διευθυντές 

των σχολικών μονάδων (τελευταίο περιφερειακό επίπεδο) τις περισσότερες 

αρμοδιότητες. 

Το όργανο 

Τα μέλη 

 Η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών προτιμά τα διευρυμένα σχήματα 

(από 11 μέλη και πάνω), κυρίως στις αστικές και ημιαστικές περιοχές.  

 Η επιλογή του σχήματος αποφασίζεται κατά κύριο λόγο από τα δημοτικό συμβούλια 

και είναι προαποφασισμένη, προτού οι πρόεδροι Σ.Ε αναλάβουν το χαρτοφυλάκιό 

τους. Συνήθως, κάθε νέα δημοτική αρχή διατηρεί την ίδια σύνθεση, χωρίς να προβεί 

σε κάποια αλλαγή. 

 Η συμμετοχή των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπροσώπων των 

Ενώσεων Γονέων, που συμμετέχουν ως μέλη στα Δ.Σ των Σ.Ε, φαίνεται πως είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιητική.  

 Οι εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φαίνεται ότι συμμετέχουν λιγότερο ενεργά. 

 Τα κριτήρια επιλογής των υπόλοιπων μελών (απλών πολιτων) στα Δ.Σ των Σ.Ε είναι 

κυρίως πολιτικά, εκπαιδευτικά, ο συνδυασμός αυτών των δύο κριτηρίων και τέλος, η 

στόχευση σε πολίτες με εξειδικευμένες γνώσεις, με σκοπό να βοηθήσουν από τη 

σκοπιά τους, με οποιονδήποτε τρόπο, το έργο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.  
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Ο πρόεδρος 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε είναι εκλεγμένα μέλη από τις δημοτικές 

εκλογές. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε δεν λαμβάνει κάποια αμοιβή για το 

έργο που παρέχει, γεγονός που εναρμονίζεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ωστόσο, ένα ποσοστό της τάξεως του 9% δηλώνει ανεμπόδιστα ότι λαμβάνει μηνιαία 

χρηματική αποζημίωση. 

 Το γεγονός ότι η οικονομική διαχείριση, σε συνδυασμό με την καθημερινή 

ενασχόληση για την αντιμετώπιση όλων των τακτικών και έκτακτων αναγκών των 

σχολικών μονάδων βαραίνουν ένα συγκεκριμένο άτομο, καθιστούν τη θέση του 

προέδρου προσωποκεντρική, χωρίς να υπάρχουν πολλά περιθώρια για να 

επιμεριστούν αρμοδιότητες στα υπόλοιπα μέλη.  

 Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής και των σχολικών μονάδων είναι η απλή ανταλλαγή emails. 

Εντούτοις, ένα μεγάλο ποσοστό προέδρων και διευθυντών χρησιμοποιούν 

εξειδικευμένα προγράμματα συγκεκριμένων εταιριών, κυρίως σε αστικές και 

ημιαστικές περιοχές, τα οποία προσφέρουν πλήθος πλεονεκτημάτων στην καθημερινή 

τους επικοινωνία. 

 Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στους προέδρους Σ.Ε και όλους τους 

διευθυντές της περιοχής ευθύνης τους, κατά την άποψη των προέδρων φαίνεται ότι 

είναι αρμονική, γεγονός όμως που δεν επιβεβαιώνεται πλήρως από τους διευθυντές 

των σχολικών μονάδων.  

 Σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό σχολικών μονάδων (47,4%), και κυρίως στα 

νηπιαγωγεία, δεν πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας. 

 Οι πρόεδροι Σ.Ε φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την παρουσία των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στα Δ.Σ των Σ.Ε. 

 Οι πρόεδροι Σ.Ε φαίνεται ότι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την παρουσία των 

εκπροσώπων των Ενώσεων Γονέων και των πολιτών στα Δ.Σ των Σ.Ε. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε δηλώνει την απουσία στοχευμένων 

σεμιναρίων πάνω σε θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσεως σχετικά με τη 

λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, και εκφράζει απερίφραστα την ανάγκη, η 

πολιτεία, να οργανώσει τέτοιες πρωτοβουλίες. 
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Λειτουργία του οργάνου 

 Οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές εφαρμόζουν καθολικά τη νομοθεσία σχετικά με τον 

αριθμό και τη συχνότητα των συνεδριάσεων, συνεδριάζοντας απαρέγκλιτα 1 φορά το 

μήνα, με αρκετές εξ αυτών να συνεδριάζουν και περισσότερες φορές. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των συνεδριάσεων πραγματοποιείται με τη νόμιμη 

απαρτία, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις, κυρίως στις ορεινές περιοχές, όπου στις 

συνεδριάσεις επιτυγχάνεται καθολική απαρτία. 

 Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι ρόλοι ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ είναι 

διακριτοί και κάθε μέλος έχει τον ρόλο του. 

 Η σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ μεταξύ τους, κατά την άποψη των προέδρων 

φαίνεται ότι είναι αρμονική, γεγονός όμως που δεν επιβεβαιώνεται πλήρως από τους 

διευθυντές των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στα Δ.Σ των Σ.Ε.  

 Το κλίμα των συνεδριάσεων, κατά την άποψη των προέδρων φαίνεται ότι είναι 

ιδιαίτερα θετικό, γεγονός όμως που δεν επιβεβαιώνεται πλήρως από τους διευθυντές 

των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στα Δ.Σ των Σ.Ε. 

 Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι περιπτώσεις όπου δημιουργούνται 

ομάδες/συνασπισμοί μελών είναι σπάνιες.  

 Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, αν και φαίνεται ότι ο πολιτικός φορέας του κάθε 

μέλους δεν επηρεάζει την λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, δεν είναι λίγες 

οι φορές που παρατηρούνται περιστατικά κομματικών αντιπαραθέσεων. 

 Η πλειοψηφία των Δ.Σ των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών λαμβάνουν τις αποφάσεις 

με συλλογικό τρόπο. 

Υποστήριξη Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από άτομα ή υπηρεσίες 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών υποστηρίζεται από 

άτομα ή υπηρεσίες των δήμων (διοικητικοί υπάλληλοι για γραμματειακή υποστήριξη, 

το τεχνικό τμήμα, το οικονομικό τμήμα, το νομικό τμήμα, το τμήμα προμηθειών 

κ.τ.λ). Εντούτοις, το θέμα της έλλειψης προσωπικού που παρατηρείται στους δήμους, 

σε όλες τις θέσεις και τις υπηρεσίες, δυσχεραίνει και το έργο της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής.  

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, καθώς οι 

τακτικές και οι έκτακτες απαιτήσεις των σχολικών μονάδων είναι τεράστιες και το 
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προσωπικό των δήμων, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν επαρκεί για να τις 

υποστηρίξει. 

Ο ρόλος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

 Ο ρόλος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής είναι αυστηρά οικονομικός/διαχειριστικός 

και η Σχολική Επιτροπή δεν δύναται να επεμβαίνει με κανέναν τρόπο στα σχολικά 

δρώμενα. Ωστόσο, μερικές φορές παρατηρούνται φαινόμενα κατά τα οποία, 

ορισμένες Σχολικές Επιτροπές αναλαμβάνουν από μόνες τους, χωρίς συνεννόηση με 

τη σχολική κοινότητα, δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα (σεμινάρια, εκδηλώσεις, 

δράσεις κτλ). 

2. Οικονομική διαχείριση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Έσοδα 

Γενικά στοιχεία εσόδων 

 Το κύριο έσοδο που έχουν να διαχειριστούν οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

(Κ.Α.Π) και προορίζεται για την κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων των 

σχολικών μονάδων. 

 Οι Κ.Α.Π πιστώνονται στους λογαριασμούς των δήμων μέσα στο έτος, σε 4 ισόποσες 

δόσεις και στη συνέχεια κατανέμονται στις 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του κάθε 

δήμου, στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια.  

 Το μεγαλύτερο μέρος των προέδρων Σ.Ε (63,5%) και των διευθυντών (63,4%) δεν 

είναι καθόλου ικανοποιημένο από τη χρηματοδότηση του κράτους. Τα μεγαλύτερα 

ποσοστά δυσαρέσκειας εντοπίζονται στις αστικές, ημιαστικές και πεδινές περιοχές, 

όπως επίσης και στους διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Προέλευση λοιπών εσόδων 

 Εκτός από την κρατική χρηματοδότηση (Κ.Α.Π), οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές έχουν 

σε μεγάλο βαθμό έσοδα από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, και σε 

μικρότερο βαθμό από δωρεές, από την εκμετάλλευση των σχολικών χώρων, από 

δημοτικές τακτικές επιχορηγήσεις, από την εκμετάλλευση των σχολικών αγρών και 

τέλος, από την εκμετάλλευση της σχολικής περιουσίας. 
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 Σχετικά με τα έσοδα από τις δωρεές, αυτά αφορούν σε μεγαλύτερο βαθμό δωρεές 

υλικών αγαθών (οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πετρέλαιο κ.τ.λ) 

και σε μικρότερο βαθμό δωρεές χρηματικών ποσών. 

 Σχετκά με τα έσοδα από την εκμετάλλευση των σχολικών χώρων, τα χρήματα αυτά 

προέρχονται κυρίως από μισθώματα για την παραχώρηση αιθουσών, γυμναστηρίων, 

προαυλίων και κλειστών χώρων κατά τις απογευματινές ώρες ή τα σαββατοκύριακα, 

χρησιμοποιούνται για αθλητικές, πολιτιστικές και εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

δεν αποσκοπούν στο κέρδος. 

 Σχετικά με τα έσοδα από τακτικές και έκτακτες δημοτικές επιχορηγήσεις, αν και στο 

πρώτο διάστημα λειτουργίας των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών αυτές είχαν 

απαγορευτεί, από το 2014 επανήλθαν.  

 Σχετικά με τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) που δύναται να αποτελεί 

τακτική δημοτική επιχορήγηση, οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές που γνωρίζουν την 

ύπαρξη αυτής της χρηματοδότησης και την χρησιμοποιούν, είναι ελάχιστες. 

 Σχετικά με τα έσοδα από την εκμετάλλευση της σχολικής περιουσίας και των 

σχολικών αγρών, αν και σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται γραφειοκρατικά 

κωλύματα (ανάμεσα στη Σ.Ε και τον δήμο), στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι 

δήμοι επιστρέφουν ανταποδοτικά αυτά τα ποσά στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές και 

αυτές με τη σειρά τους είτε τα διαχειρίζονται ως έσοδά τους είτε τα επιστρέφουν στη 

σχολική μονάδα απ’ όπου προέρχονται. 

 Σχετικά με τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών μονάδων, το Υπουργείο 

Εσωτερικών χρηματοδοτεί τους δήμους με τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Κ.Α.Π-Σ.Α.Τ.Α), η οποία ανήκει στις επιχορηγήσεις για επενδυτικές 

δαπάνες και αποτελεί έσοδο των δήμων και όχι της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Και 

αυτή η χρηματοδότηση είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής.  

Κυλικεία 

 Το ποσοστό λειτουργίας των κυλικείων στις σχολικές μονάδες της χώρας αγγίζει το 

51,4%.  

 Το ποσοστό των κυλικείων που λειτουργούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 

εμφανώς πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό των κυλικείων που λειτουργούν στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.   
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 Το ποσοστό λειτουργίας των κυλικείων κυμαίνεται σε αρκετά μεγαλύτερα επίπεδα 

στις αστικές και ημιαστικές περιοχές. 

 Σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων των κυλικείων διακρίνονται δύο 

διαφορετικές τάσεις. Από τη μία πλευρά, παρατηρούνται Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

που επιστρέφουν τα έσοδα αυτά στη σχολική μονάδα από την οποία προέρχονται, και 

από την άλλη πλευρά, παρατηρούνται Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές που παρακρατούν 

τα συγκεκριμένα ποσά στο κεντρικό τους ταμείο.  

Ενέργειες αύξησης της χρηματοδότησης 

 Η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ρευστότητας, ζητούν από τους δήμους έκτακτες επιχορηγήσεις. Από κει και έπειτα, 

άλλες ενέργειες εξεύρεσης πόρων είναι η καθυστέρηση της αποπληρωμής των 

προμηθευτών, η δημιουργία αποθεματικού ταμείου και η χρησιμοποίησή του σε 

έκτακτες περιπτώσεις και τέλος, η μείωση των ποσών που κατανέμονται στις σχολικές 

μονάδες.  

Έξοδα 

Καθαριότητα σχολικών μονάδων 

 Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων 

αποτελείται από συμβασιούχες καθαρίστριες, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), χωρίς να επιβαρύνεται η 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή. Επιπρόσθετα, στην εκπαίδευση εργάζονται ακόμα 

ορισμένες μόνιμες καθαρίστριες, όπως επίσης και καθαρίστριες Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίες είναι αποσπασμένες από τους δήμους.  

 Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, ορισμένες Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

προσλαμβάνουν από μόνες τους επιπρόσθετο προσωπικό καθαριότητας, η 

χρηματοδότηση των οποίων επιβαρύνει την ίδια την Ενιαία Σχολική Επιτροπή. 

 Ένα μεγάλο ποσοστό προέδρων Σ.Ε εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένο από τη 

νομοθεσία σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης των συμβασιούχων καθαριστριών, καθώς 

η επιλογή τους πραγματοποιείται χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια και επομένως, 

ευνοείται η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, και σε δεύτερο χρόνο η διαπλοκή. Το 2020 

θεσμοθετήθηκε εκ νέου ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας, βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων. 
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 Σχετικά με το έργο που επιτελούν οι σχολικές καθαρίστριες, ο βαθμός ικανοποίησης 

των διευθυντών κυμαίνεται από μέτρια έως ικανοποιητικά επίπεδα. Επιπρόσθετα, οι 

άντρες διευθυντές εκφράζουν την ικανοποίησή τους σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι 

γυναίκες, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο απαιτητικές.  

 Σχετικά με την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε προϊόντα καθαρισμού και 

υγιεινής, το μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών εκφράζει πολύ έως απόλυτα την 

ικανοποίησή του.  

Σχολικοί τροχονόμοι 

 Η μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων πραγματοποιείται μέσω των Κ.Α.Π, χωρίς 

ωστόσο να επιβαρύνεται η Ενιαία Σχολική Επιτροπή. Η συγκεκριμένη 

χρηματοδότηση έχει διαφορετικό κωδικό, αποτελεί ξεχωριστό κονδύλι, το οποίο έχει 

ενσωματωθεί στους Κ.Α.Π.  

 Σε ένα μικρό ποσοστό σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίως σε 

πεδινές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, απουσιάζουν σχολικοί τροχονόμοι.  

 Σχετικά με το έργο που επιτελούν οι σχολικοί τροχονόμοι, ο βαθμός ικανοποίησης 

των διευθυντών κυμαίνεται από μέτρια έως ικανοποιητικά επίπεδα. 

Πετρέλαιο 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων της χώρας χρησιμοποιεί το 

πετρέλαιο ως καύσιμη ύλη για τη θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες.  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών προϋπολογίζει τις 

ανάγκες για πετρέλαιο, μελετώντας τα στοιχεία των καταναλώσεων προηγούμενων 

ετών. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, χρησιμοποιώντας αυτά 

τα στοιχεία συμμετέχει, ως οφείλει από τη νομοθεσία, σε διεθνείς διαγωνισμούς που 

πραγματοποιούνται από τους δήμους. Ωστόσο, ένα πολύ μικρό ποσοστό δεν 

συμμετέχει σε κανέναν διαγωνισμό, μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί 

είναι άγονοι, και επομένως, επιλέγουν από μόνοι τους τον προμηθευτή. 

 Η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών αναλαμβάνει πλήρως, όλες τις 

ενέργειες που απαιτούνται για τον ανεφοδιασμό των σχολικών μονάδων με πετρέλαιο. 

Σε ένα μικρότερο ποσοστό, όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους 



484 
 

διευθυντές. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει ιδιαίτερη απήχηση στις νησιωτικές 

περιοχές. 

 Σχετικά με τον έλεγχο της κατανάλωσης του πετρελαίου, διάφορες πρακτικές που 

υιοθετούν οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές είναι η σύγκριση με στοιχεία καταναλώσεων 

προηγούμενων ετών, οι περιορισμοί στην χρονική διάρκεια λειτουργίας των 

καυστήρων, η προμήθεια των σχολικών μονάδων με μικρές ποσότητες καύσιμης ύλης 

και η ανάθεση του ελέγχου σε εξωτερικά κλιμάκια, κυρίως σε υπαλλήλους του δήμου.  

 Σχετικά με την ενεργειακή κλίμακα των κτιρίων, η συντριπτική πλειοψηφία των 

προέδρων Σ.Ε δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα 

κουφώματα και τις μονώσεις των σχολείων, γεγονός που καθιστά τις σχολικές 

μονάδες αρκετά ενεργοβόρες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περιοριστεί το κόστος 

από την κατανάλωση πετρελαίου. 

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων  

 Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του κράτους για την εκπαίδευση, κύριος προμηθευτής για 

τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων είναι οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤ.ΥΠ). 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε και των διευθυντών καταδεικνύουν σε 

αρκετά έντονο βαθμό την ανεπάρκεια του συγκεκριμένου οργανισμού. Εξ αιτίας 

αυτού του γεγονότος, οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές καλούνται να χρηματοδοτούν με 

σημαντικά ποσά τις σχολικές μονάδες για την αναβάθμιση ή/και για την αγορά 

καινούριου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να δαπανώνται πόροι από τα έσοδα για τα 

λειτουργικά (Κ.Α.Π). 

 Το μεγαλύτερο μέρος των σχολικών μονάδων της χώρας δεν είναι επαρκώς 

εξοπλισμένο με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (προτζέκτορες, διαδραστικοί 

πίνακες κ.τ.λ), καθώς παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις. Τα περισσότερα προβλήματα 

εντοπίζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα στα νηπιαγωγεία. 

Χρέη 

 Το 26,9% των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών βρίσκεται σε ρυθμίσεις για την 

αποπληρωμή χρεών, κυρίως προς τις ΔΕΚΟ, τον δήμο, το ΙΚΑ και διάφορους 

προμηθευτές.  
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Λειτουργικά έξοδα 

 Η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών έχει επωμιστεί σχεδόν όλο το βάρος 

της διαχείρισης των λειτουργικών εξόδων, όπως την αποπληρωμή των ΔΕΚΟ, του 

πετρελαίου, των έργων μικρής κλίμακας, τις παντός είδους συντηρήσεις και της 

προμήθειας γραφικής ύλης, αφήνοντας στους διευθυντές των σχολείων μικρά 

περιθώρια ελευθερίας. 

 Η πλειοψηφία των διευθυντών φαίνεται ότι είναι αρκετά ικανοποιημένη από την 

επάρκεια των σχολικών μονάδων σε αναλώσιμα υλικά. 

 Η πλειοψηφία των διευθυντών φαίνεται ότι είναι μέτρια ικανοποιημένη από την 

επάρκεια των σχολικών μονάδων σε υλικά αναγκαία για την διδασκαλία των 

μαθημάτων.  

Κατανομή εσόδων 

2ο στάδιο κατανομής Κ.Α.Π: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας προς Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές 

 Κατά το 2ο στάδιο κατανομής των Κ.Α.Π, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π) 

κάθε δήμου αναλαμβάνει να επιμερίσει το ποσό που της έχει πιστωθεί, στις 2 Ενιαίες 

Σχολικές Επιτροπές.  

 Ο τρόπος που επιμερίζονται αυτά τα ποσά δεν είναι ούτε κοινός ούτε σταθερός για 

κάθε δήμο, αλλά εξαρτάται από τις ανάγκες και την πολιτική που ακολουθεί η κάθε 

Δ.Ε.Π. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των Δ.Ε.Π της χώρας έχει επιλέξει να ενισχύει περισσότερο 

και σε μόνιμο βαθμό την Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή έναντι της 

Δευτεροβάθμιας. Με εμφανώς μικρότερο ποσοστό ακολουθεί η ισοκατανομή 

ανάμεσα στις 2 Σχολικές Επιτροπές, έπειτα η ενίσχυση της Δευτεροβάθμιας Σ.Ε 

έναντι της Πρωτοβάθμιας και τέλος, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό Δ.Ε.Π, οι κατανομές 

που πραγματοποιούνται δεν έχουν σταθερό χαρακτήρα, καθώς σε κάθε συνεδρίαση 

αποφασίζεται εκ νέου η κατανομή. 
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3ο στάδιο κατανομής Κ.Α.Π: Ενιαία Σχολική Επιτροπή προς σχολικές μονάδες 

 Κατά  το 3ο στάδιο κατανομής των Κ.Α.Π, οι 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές κάθε 

δήμου επιμερίζουν την κρατική χρηματοδότηση στις σχολικές μονάδες που 

βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους. 

 Το 17,1% των προέδρων Σ.Ε παραδέχεται εξ αρχής, ότι ο τρόπος που 

πραγματοποιούνται οι κατανομές δεν ακολουθεί τη νομοθεσία.  

 Το ποσοστό των διευθυντών που υποστηρίζουν ότι οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές δεν 

ακολουθούν τον νόμιμο τρόπο κατανομής των πιστώσεων είναι σχεδόν διπλάσιο.  

 Ο τρόπος που επιμερίζουν οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές τους κρατικούς πόρους στις 

σχολικές μονάδες δεν είναι κοινός, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

μπορεί να διαχωριστεί σε 3 περιπτώσεις. 

 Στην 1η περίπτωση, ένα μικρό μέρος των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (22%) 

κατανέμει όλο το ποσό της χρηματοδότησης στις σχολικές μονάδες. Η κατανομή αυτή 

πραγματοποιείται με τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου (αλγόριθμου) που έχει 

δημιουργήσει κάθε Σχολική Επιτροπή και δεν είναι κοινός για όλες. 

 Στην 2η περίπτωση, η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (60%) κατανέμει 

μέρος του ποσού της χρηματοδότησης στις σχολικές μονάδες. Οι κατανομές αυτές 

πραγματοποιούνται είτε με τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου είτε δίνοντας 

μικροποσά στις σχολικές μονάδες για την κάλυψη ορισμένων μικρών λειτουργικών 

αναγκών είτε πραγματοποιώντας εμπειρικές κατανομές. 

 Στην 3η περίπτωση, ένα μικρό μέρος Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (18%) δεν 

κατανέμει κανένα ποσό στις σχολικές μονάδες και επομένως, οι διευθυντές δεν έχουν 

καθόλου χρήματα στα χέρια τους για να διαχειριστούν. 

 Σε πολλές περιπτώσεις του 2ου και του 3ου τρόπου κατανομής των πιστώσεων, αρκετοί 

είναι οι πρόεδροι που κάνουν λόγο για εικονικές κατανομές των κονδυλίων. 

Πραγματοποιούν δηλαδή κανονικά τις κατανομές στα χαρτιά, ώστε να φαίνεται ότι 

ακολουθούν τη νομοθεσία, στην πραγματικότητα όμως, είτε δίνουν μόνο κάποια 

μικροποσά στις σχολικές μονάδες είτε δεν τις χρηματοδοτούν καθόλου. 

 Αναφορικά με τον μαθηματικό τύπο (αλγόριθμο) κατανομής των πιστώσεων που 

υφίσταται σε αρκετές Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (57%), οι πιο σημαντικές 

μεταβλητές που χρησιμοποιούνται είναι ο αριθμός των μαθητών, ο αριθμός των 

αιθουσών, η παλαιότητα του κτιρίου, τα τετραγωνικά μέτρα του  κτιρίου, ένας 



487 
 

συντελεστής βαρύτητας για ειδικές συνθήκες, ο αριθμός των εργαστηρίων και τέλος, 

εάν λειτουργεί ως ολοήμερο η σχολική μονάδα. 

 Η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών καταβάλλει άμεσα τα ποσά των 

κατανομών στους λογαριασμούς των σχολικών μονάδων, σε διάστημα 10-15 ημερών 

(61,5%), ένα μικρότερο ποσοστό καταβάλλει τα ποσά μετά από ένα μήνα (32,1%) και 

τέλος, ένα μικρό μέρος χρηματοδοτεί τα σχολεία ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα, 

συγκεκριμένες φορές το χρόνο (6,4%).  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε πιστεύει ότι ο τρόπος κατανομής των 

πιστώσεων που εφαρμόζει είναι αποτελεσματικός, 

Δημιουργία ενιαίου αλγόριθμου κατανομής κονδυλίων 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων Σ.Ε εκφράζει τη συμφωνία της σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό σχετικά με τη δημιουργία ενός αλγόριθμου κατανομής των κρατικών 

πόρων προς τις σχολικές μονάδες, με κοινό χαρακτήρα για όλες τις Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές της χώρας.  

 Παρόμοιες είναι οι απόψεις/αντιλήψεις και των διευθυντών των σχολικών μονάδων, 

εκφράζοντας όμως έναν μεγαλύτερο βαθμό επιφυλακτικότητας. 

Απολογισμός – έλεγχος  

Απολογισμός – Οικονομικός έλεγχος 

 Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των αποφάσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

είναι η Δ.Ε.Π, το δημοτικό συμβούλιο και ο Επόπτης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Εποπτείας ΟΤΑ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο οποίος πραγματοποιεί τον 

καθορισμένο έλεγχο νομιμότητας. 

 Η πλειοψηφία των προέδρων Δ.Ε.Π υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται κάποιος 

ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου προς στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές και πως ο 

ρόλος τους είναι κυρίως συμβουλευτικός.  

 Σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους οι Ενιαίες 

Σχολικές Επιτροπές οφείλουν να συντάσσουν τον οικονομικό τους απολογισμό, 

συγκεντρώνοντας όλα τα αναγκαία παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια, αποφάσεις, 

πίνακες εσόδων-εξόδων κ.τ.λ). Οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές εκ του νόμου, δεν 

συντάσσουν προϋπολογισμό.  
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 Οι απολογισμοί εγκρίνονται κατά σειρά, από το Δ.Σ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, 

από το Δ.Σ της Δ.Ε.Π και από το δημοτικό συμβούλιο. Σε όλα αυτά τα όργανα όμως 

δεν πραγματοποιείται κάποιος ουσιαστικός λογιστικός έλεγχος, απλώς εγκρίνονται οι 

απολογισμοί πολιτικά. 

 Στο τέλος, οι απολογισμοί αποστέλλονται για τον δημοσιονομικό έλεγχο στις 

Αποκεντρωμένες Ελεγχτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, όπου ο εκάστοτε 

Επίτροπος του Ελεγχτικού Συνεδρίου πραγματοποιεί τον κατασταλτικό έλεγχο των 

δημοσιονομικών, ο οποίος είναι αρκετά χρονοβόρος.  

 Η πλειοψηφία των προέδρων Ενιαίων Σ.Ε υποστηρίζει ότι η χρονοβόρα αυτή 

διαδικασία σε συνδυασμό με την έλλειψη προληπτικού ελέγχου για τις Ενιαίες 

Σχολικές Επιτροπές, δυσχεραίνει το έργο τους, καθώς κατά τη διάρκεια της χρονιάς δε 

μπορούν εκ των προτέρων να γνωρίζουν ποιες δαπάνες δεν θα είναι επιλέξιμες, ώστε 

να μην τις πραγματοποιήσουν. 

 Ένας επιπρόσθετος μηχανισμός οκονομικού/λογιστικού ελέγχου είναι και αυτός από 

το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγχτών Δημόσιας Διοίκησης, με ορκωτούς λογιστές, ο 

οποίος όμως επιτυγχάνεται ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση, λόγω καταγγελιών. 

Διαφάνεια   

 Η πλειοψηφία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (68,2%) και ένα ακόμα μεγαλύτερο 

μέρος των Δ.Ε.Π (88,3%) αναρτούν τα αποτελέσματα των κατανομών των πιστώσεων 

στο διαδίκτυο, και πιο συγκεκριμένα στη Διαύγεια, γεγονός όμως που δεν 

επιβεβαιώνεται πλήρως από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων.  

Σπατάλες – Οικονομική διαφθορά – Κατάχρηση δημοσίου χρήματος 

 Σύμφωνα με το σύνολο των προέδρων Δ.Ε.Π και τη συντριπτική πλειοψηφία των 

προέδρων Σ.Ε δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κακοδιαχείρισης, σπατάλης, 

διαφθοράς και κατάχρησης δημοσίου χρήματος στους κόλπους των εν ενεργεία 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, γεγονός όμως που δεν επιβεβαιώνεται από ένα μέρος 

των διευθυντών των σχολικών μονάδων (25,7%), καθώς αναφέρονται σε αρκετές 

περιπτώσεις μη ορθής διαχείρισης των κονδυλίων από τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές. 

 Σύμφωνα με ένα μικρό ποσοστό προέδρων Σ.Ε και Δ.Ε.Π (15,3% - 19,5% αντίστοιχα) 

έχουν εντοπιστεί αρκετά φαινόμενα κακοδιαχείρισης, σπατάλης, διαφθοράς και 

κατάχρησης δημοσίου χρήματος από παλιότερα Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών. Τέτοια 
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περιστατικά αφορούν αλόγιστες σπατάλες, υπεξαίρεση χρημάτων, χρέη από 

απλήρωτους λογαριασμούς και κακή διαχείριση.  

 Σύμφωνα με τους προέδρους Δ.Ε.Π, για να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα, ένα 

ποσοστό έχει προσφύγει στην δικαιοσύνη, ένα μικρότερο ποσοστό απλώς τις έχει 

αναφέρει στους ανωτέρους του, ενώ η πλειοψηφία δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.   

 Αρκετοί πρόεδροι Δ.Ε.Π αναφέρονται και σε υποψίες αντίστοιχων περιστατικών, που 

δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν. 

 Το 30,3% των προέδρων Σ.Ε υποστηρίζει ότι δεν είναι λίγοι και οι διευθυντές που δεν 

διαχειρίζονται σωστά τα χρήματα που τους αποδίδονται, ξοδεύοντάς τα με αλόγιστο 

και λανθασμένο τρόπο. 
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Κεφάλαιο 15ο – Σύνδεση συμπερασμάτων με τα ερευνητικά 

ερωτήματα και τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών 

Πίνακας Ε367. Σύνδεση συμπερασμάτων με τα ερευνητικά ερωτήματα και τα ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Συμπεράσματα 

Σύνδεση με προηγούμενες 

έρευνες (που αναφέρονται στην 

προηγούμενη μορφή του 

οργάνου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά την άποψη όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων (Σ.Ε, 

Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιο 

αποτύπωμα έχει αφήσει ο 

Καλλικράτης στην Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή; 

•Η μετάβαση της Σχολικής 

Επιτροπής από το 

προηγούμενο καθεστώς στη 

νέα της μορφή, μέσω του ν. 

3852/2010 (Καλλικράτης), 

ήταν προς την σωστή 

κατεύθυνση, με ένα αρκετά 

μεγάλο μέρος, κυρίως της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, 

να εκφράζει τον 

προβληματισμό του. 

• Αν και ο αυτοδιοικητικός 

νόμος με την επωνυμία 

Καλλικράτης έχει 

χαρακτηριστικά διοικητικής 

αποκέντρωσης 

(αποσυγκέντρωση), από τη 

σύλληψή του μέχρι και την 

εφαρμογή του, οι διατάξεις 

του για την εκπαίδευση 

αντίκεινται στην 

αποκεντρωτική λογική. Και 

τούτο διότι, από τη φύση του 

συγκέντρωσε τις εξουσίες σε 

ένα όργανο, την Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή, στο 

επίπεδο του δήμου, 

στερώντας από τους 

διευθυντές των σχολικών 

μονάδων (τελευταίο 

περιφερειακό επίπεδο) τις 

περισσότερες αρμοδιότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ο νόμος 1566/1985 είναι ένα 

σημαντικό βήμα στη γενικότερη 

διαδικασία αποκέντρωσης 

(Τσούντας, 1996). 

 

 

 

 

 Το Δ.Σ της Σ.Ε αποτελείται  
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Πώς έχει διαμορφωθεί το 

νεό όργανο (μορφή) που 

ονομάζεται Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή; 

από 5 έως 15 μέλη και  

ορίζονται οπωσδήποτε 

τουλάχιστον δύο διευθυντές 

εκ των πέντε αρχαιοτέρων, 

ένας εκπρόσωπος της 

αντίστοιχης ένωσης γονέων 

και τουλάχιστον ένας 

εκπρόσωπος των μαθητικών 

κοινοτήτων για τα σχολεία 

της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

 

 

 

 

Δεν υπάρχει σύνδεση. 

 

 

 

 

Πώς έχει διαμορφωθεί ο 

ρόλος του προέδρου της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτοπής; 

Το γεγονός ότι η οικονομική 

διαχείριση, σε συνδυασμό με 

την καθημερινή ενασχόληση 

για την αντιμετώπιση όλων 

των τακτικών και έκτακτων 

αναγκών των σχολικών 

μονάδων βαραίνουν ένα 

συγκεκριμένο άτομο, 

καθιστούν τη θέση του 

προέδρου προσωποκεντρική. 

 

 

 

 

Δεν υπάρχει σύνδεση.  

 

 

 

 

Ποια είναι η σχέση του 

προέδρου με τα υπόλοιπα 

μέλη; 

 

•Οι πρόεδροι Σ.Ε φαίνεται 

ότι είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από την 

παρουσία των διευθυντών 

των σχολικών μονάδων που 

συμμετέχουν στα Δ.Σ. 

•Οι πρόεδροι Σ.Ε φαίνεται 

ότι είναι λιγότερο 

ικανοποιημένοι από την 

παρουσία των εκπροσώπων 

των Ενώσεων Γονέων και 

των πολιτών στα Δ.Σ. 

•Υποτονική, τυπική παρουσία και 

συµµετοχή των γονέων στις Σ.Ε 

και στα σχολικά συµβούλια 

(Ζαφειρακίδης, 2002). 

•Η μεγαλύτερη δυσχέρεια στην 

διάθεση των κονδυλίων στις 

σχολικές μονάδες είναι η 

συνεργασία μεταξύ διευθυντών – 

μελών των Σ.Ε και των 

εκπρόσωπων των δημοτικών 

αρχών (Αργυροπούλου, 2009, 

2010). 

 

 

Πόσο έτοιμο είναι ένα νέο 

πρόσωπο που αναλαμβάνει 

το χαρτοφυλάκιο της 

Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής; 

Για ένα νέο πρόσωπο είναι 

αρκετά δύσκολο να 

προσαρμοστεί γρήγορα στις 

απαιτήσεις της 

συγκεκριμένης θέσης, καθώς 

υπάρχει έλλειψη 

καθοδήγησης και απουσία 

σεμιναρίων και 

επιμορφώσεων από την 

   

 

 

 

Δεν υπάρχει σύνδεση. 
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κεντρική διοίκηση.  

 

 

 

 

 

Πώς έχει διαμορφωθεί η 

λειτουργία του νέου 

οργάνου; 

•Οι Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές συνεδριάζουν 

απαρέγκλιτα 1 φορά το 

μήνα, με αρκετές εξ αυτών 

να συνεδριάζουν και 

περισσότερες φορές. 

•Η συντριπτική πλειοψηφία 

των συνεδριάσεων 

πραγματοποιείται με τη 

νόμιμη απαρτία, ενώ 

υπάρχουν και περιπτώσεις, 

όπου στις συνεδριάσεις 

επιτυγχάνεται καθολική 

απαρτία. 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχει σύνδεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι συμβαίνει κατά τη 

διάρκεια των συνεδριάσεων; 

Κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ 

φαίνεται ότι:  

•οι ρόλοι ανάμεσα στα μέλη 

είναι διακριτοί,  

•η σχέση που έχουν τα μέλη 

μεταξύ τους είναι αρμονική,  

•το κλίμα είναι ιδιαίτερα 

θετικό, 

•οι περιπτώσεις όπου 

δημιουργούνται 

ομάδες/συνασπισμοί μελών 

είναι σπάνιες,  

•ο πολιτικός φορέας του 

κάθε μέλους δεν επηρεάζει 

την λειτουργία της Σ.Ε, αν 

και δεν είναι λίγες οι φορές 

που παρατηρούνται 

περιστατικά κομματικών 

αντιπαραθέσεων 

•οι αποφάσεις λαμβάνονται 

με συλλογικό τρόπο. 

•Ο ρόλος των περισσότερων 

µελών της Σ.Ε φαίνεται να είναι 

«τυπικός» και κατά κάποιο τρόπο 

«υποτονικός» (Σαϊτης, 2000). 

•Τον τρόπο λειτουργίας των 

οργάνων λαϊκής συµµετοχής 

διακρίνει η εσωστρέφεια και 

πολλές φορές µετατρέπονται σε 

πεδίο ανούσιων 

µικροκοµµατικών και 

συνδικαλιστικών αντιπαραθέσεων 

(Ζαφειρακίδης, 2002). 

•Επαληθεύεται έμμεσα η 

δυσκολία συνεργασίας μεταξύ 

των μελων των επιτροπών της 

τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και 

μεταξύ επιτροπών ΟΤΑ και 

διευθυντών σχολικών μονάδων 

(Argyropoulou, 2010 • 

Αργυροπουλου, 2012) 

 

 

Υπάρχουν άτομα ή 

υπηρεσίες που βοηθούν το 

έργο του νέου οργάνου; 

Οι Σ.Ε υποστηρίζονται από 

άτομα ή υπηρεσίες των 

δήμων (διοικητικοί 

υπάλληλοι για γραμματειακή 

υποστήριξη, το τεχνικό 

τμήμα, το οικονομικό 

τμήμα, το νομικό τμήμα, το 

τμήμα προμηθειών κ.τ.λ).  

 

•Έλλειψη εξειδικευµένου 

στελεχιακού δυναµικού και 

ανεπάρκεια της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των φορέων 

της (Τύπας, 1999). 
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Πόσο πολύ βοηθούν το έργο 

του οργάνου; 

Το θέμα της έλλειψης 

προσωπικού που 

παρατηρείται στους δήμους, 

σε όλες τις θέσεις και τις 

υπηρεσίες, δυσχεραίνει και 

το έργο της Σ.Ε. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα 

εντοπίζεται στις τεχνικές 

υπηρεσίες των δήμων. 

 

 

 

Δεν υπάρχει σύνδεση. 

 

 

 

 

 

 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

διαδραματίζει κάποιον 

ουσιαστικό εκπαιδευτικό 

ρόλο; 

Ο ρόλος της Σ.Ε είναι 

αυστηρά 

οικονομικός/διαχειριστικός 

και η Σ.Ε δεν δύναται να 

επεμβαίνει με κανέναν 

τρόπο στα σχολικά δρώμενα. 

Ωστόσο, μερικές φορές 

παρατηρούνται φαινόμενα 

κατά τα οποία, ορισμένες 

Σ.Ε αναλαμβάνουν από 

μόνες τους, χωρίς 

συνεννόηση με τη σχολική 

κοινότητα, δράσεις 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

(σεμινάρια, εκδηλώσεις, 

δράσεις κτλ). 

•Η Σ.Ε είναι περιορισµένη σε 

αρµοδιότητες εισηγητικού, 

γνωµοδοτικού και διαχειριστικού 

επιπέδου. Υπάρχει έλλειψη 

ουσιαστικού ρόλου στη 

διαµόρφωση της εκπαιδευτικής 

πράξης και στην έµπρακτη 

συµµετοχή της στη λήψη  

αποφάσεων που έχουν σχέση µε 

τα εκπαιδευτικά δρώµενα 

(Σαπουνάς, 2003). 

•Έμμεσα καταδεικνύεται η 

απουσία συνεργασίας μεταξύ των 

μελών των επιτροπών ΟΤΑ και 

των διευθυντών σχολικών 

μονάδων (Αργυροπουλου, 2012 • 

Argyropoulou,2010). 

 

 

 

 

Κατά την άποψη όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων (Σ.Ε, 

Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιες 

είναι οι δυσλειτουργίες που 

παρατηρούνται σχετικά με 

τη μορφή του νέου οργάνου; 

Οι σημαντικότερες είναι: 

•ο αριθμός των μελών του 

Δ.Σ.  

•η μη επιλογή των πολιτών 

με βάση συγκεκριμένα 

κριτήρια, 

•ο μικρός αριθμού των 

εκπροσώπων από Συλλόγους 

Γονέων, 

•ο μεγάλος αριθμός των 

αιρετών αντιπροσώπων, 

•ο μικρός αριθμός των 

διοικητικών υπαλλήλων 

γραμματειακής υποστήριξης.  

 

 

 

 

•Ο τρόπος συγκρότησής της Σ.Ε 

δεν φαίνεται να εξασφαλίζει 

ικανή ηγεσία, ενώ το µέγεθός της 

δεν την καθιστά ευέλικτη και 

λειτουργική (Σαϊτης, 2000). 

•Πληµµελής τρόπος συγκρότησης 

και λειτουργίας της Σ.Ε. 

(Αλεξίου, 2006).  

 

 

 

 

 

Το κύριο έσοδο που έχουν 

να διαχειριστούν οι Σ.Ε 

προέρχεται από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, από 

 

•Τα έσοδα προέρχονται και από 

πηγές πλην του κρατικού 
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Από ποιες πηγές προέρχονται 

τα έσοδα της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής; 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους (Κ.Α.Π). Επιπλέον, 

έχουν σε μεγάλο βαθμό 

έσοδα από την 

εκμετάλλευση των σχολικών 

κυλικείων, και σε μικρότερο 

βαθμό από δωρεές, από την 

εκμετάλλευση των σχολικών 

χώρων, από δημοτικές 

τακτικές επιχορηγήσεις, από 

την εκμετάλλευση των 

σχολικών αγρών και από την 

εκμετάλλευση της σχολικής 

περιουσίας.  

προϋπολογισμού, γεγονός που 

προσδδει χαρακτηριστικαά ενός 

πιο αποκεντρωμένου συστήματος. 

Η αποκεντρωτική αυτή τάση 

φαίνεται να ίσχυε περισσότερο 

στην προηγούμενη μορφή της 

Σχολικής Επιτροπής, αφού οι 

διευθυντές των σχολικών 

μονάδων διέθεταν μεγαλύτερη 

ευχέρεια στην διαχείριση αυτών 

των εσόδων   (Argyropoulou, 

2010 • Αργυροπουλου, 2012). 

 

Γίνονται ενέργειες για την 

αύξηση αυτών των εσόδων; 

Η μόνη ενέργεια που 

πραγματοποιείται είναι η 

υποβολή αιτήματος προς τον 

δήμο για έκτακτη 

επιχορήγηση.  

 

 

Το ίδιο όπως και πιο πάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποια είναι τα έξοδα που έχει 

να διαχειριστεί η Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή; 

 

 

 

 

Η πλειοψηφία των Σ.Ε 

φαίνεται να έχει επωμιστεί 

σχεδόν όλο το βάρος της 

διαχείρισης των 

λειτουργικών εξόδων, όπως 

την αποπληρωμή των 

ΔΕΚΟ, του πετρελαίου, των 

έργων μικρής κλίμακας, τις 

παντός είδους συντηρήσεις 

και της προμήθειας 

γραφικής ύλης, αφήνοντας 

στους διευθυντές των 

σχολείων μικρά περιθώρια 

ελευθερίας. 

•Τα μικρά περιθώρια ελευθερίας 

στη διαχείριση κονδυλίων που 

υπήρχαν προ του Καλλικράτη 

(Argyropoulou, 2010,2012), 

έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο 

σήμερα. 

•Στα χρόνια της οικονομικής 

κρίσης εμφανίστηκε στις σχολικές 

μονάδες η τάση, να δαπανώνται 

χρήματα για συγκεκριμένες 

κατηγορίες εξόδων. Δίνονταν 

προτεραιότητα στην 

χρηματοδότηση των άμεσων 

λειτουργικών αναγκών (Δ.Ε.Κ.Ο, 

παντός είδους προμήθειες, 

καθαριότητα), αφήνοντας σε 

δεύτερη μοίρα τη συντήρηση και 

τον εξοπλισμό  των σχολικών 

μονάδων (Αργυροπούλου, 

Γκαραβέλλας και Λιντζεράκου, 

2021). 

 

Υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο 

για το ποια έξοδα πρέπει να 

Όχι. Λόγω αυτής της 

συνθήκης δημιουργούνται 

συνεχώς προβλήματα 
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αναλαμβάνει ο δήμος, ποια η 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

και ποια οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων; 

καθυστερήσεων και 

επικαλύψεων, που 

δυσχεραίνουν την 

λειτουργία των σχολικών 

μονάδων.  

Δεν υπάρχει σύνδεση. 

 

 

 

 

 

Γίνονται 

προσπάθειες/ενέργειες για να 

εξοικονομούνται όσο το 

δυνατόν περισσότεροι πόροι; 

Η πλειοψηφία των Σ.Ε 

καταφεύγει σε έρευνα 

αγοράς και διενεργεί 

άτυπους διαγωνισμούς για 

να επιτύχει καλύτερες τιμές 

στις προμήθειες και στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες από 

ιδιώτες. Επιπλέον, αρκετές 

Σ.Ε προσπαθούν να 

αναβαθμίσουν ενεργειακά τα 

σχολικά κτίρια, ώστε να 

εξοικονομηθούν πόροι από 

την κατανάλωση του 

πετρελαίου.  

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχει σύνδεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς πραγματοποιείται η 

κατανομή των κονδυλίων 

στις σχολικές μονάδες; 

 

Ο τρόπος που επιμερίζουν οι 

Σ.Ε τους κρατικούς πόρους 

στις σχολικές μονάδες δεν 

είναι κοινός, και σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, μπορεί να 

διαχωριστεί σε 3 

περιπτώσεις: 

•Στην 1η περίπτωση, το 22% 

των Σ.Ε κατανέμει όλο το 

ποσό της χρηματοδότησης 

στις σχολικές μονάδες.  

•Στην 2η περίπτωση, το 60% 

των Σ.Ε κατανέμει μέρος 

του ποσού της 

χρηματοδότησης στις 

σχολικές μονάδες.  

•Στην 3η περίπτωση, το 18% 

των Σ.Ε δεν κατανέμει 

κανένα ποσό στις σχολικές 

μονάδες. 

• α. Για τον εκσυγχρονισµό της 

Σ.Ε είναι επιτακτική η ανάγκη να 

αλλάξει ο τρόπος 

χρηµατοδότησης των σχολείων. 

β. Ουσιαστική αύξηση της 

χρηµατοδότησης για να 

ικανοποιηθεί η ανάγκη ετήσιας 

συντήρησης των κτιρίων, µε την 

καθιέρωση παράλληλα ενός 

κεντρικού συστήµατος κατανοµής 

των κονδυλίων, που να το 

γνωρίζουν καλά όλοι οι 

εµπλεκόµενοι φορείς και τα 

πρόσωπα της εκπαίδευσης 

(Μπουλάκης, 2000).  

•Το σύστηµα χρηµατοδότησης 

των Σ.Ε είναι πολύπλοκο, 

χρονοβόρο και πολυδάπανο 

(Σαϊτης, 2000 • Αργυροπούλου, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

Ένα σημαντικό ποσοστό Σ.Ε 

πραγματοποιεί την 

•Επαληθεύονται τα 

συμπεράσματα των 

Argyropoulou (2010 ) και 

Αργυροπούλου (2012) για 
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Χρησιμοποιείται κάποιος 

μαθηματικός τύπος 

(αλγόριθμος) που να κάνει 

πιο δίκαιη την κατανομή; 

κατανομή με τη χρήση ενός 

μαθηματικού τύπου. Όλοι οι 

υπόλοιποι δεν κάνουν χρήση 

κανενός τύπου ή μέσου. Άρα 

διαπιστώνεται η ανάγκη για 

τη χρήση ειδικού λογισμικού 

που αφορά την κατανομή.  

ανυπαρξία συγεκριμένου και 

καθολικής ισχύος μαθηματικού 

τύπου κατανομής των κονδυλίων 

και ενισχύεται η άποψη που 

διατυπώθηκε στις μελέτες αυτές 

για την δημιουργία ενός 

μαθηματικού τύπου κατανομής 

των διαθέσιμων λειτουργικών 

κονδυλίων από τους δήμους στις 

σχολικές μονάδες . 

Όλες οι Ενιαίες Σχολικές 

Επιτροπές λειτουργούν με 

όμοιο τρόπο; 

Απουσιάζει ο κοινός τρόπος 

διαχείρισης στο σύνολο των 

Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών. 

 

Ομοίως όπως και προηγουμένως.  

 

 

 

 

 

Έχουν παρατηρηθεί 

σπατάλες, σε οποιοδήποτε 

επίπεδο, αναφορικά με τα 

κονδύλια που παρέχονται 

από το κράτος; 

•Ένα μικρό ποσοστό 

διευθυντών αναφέρει ότι 

έχει υποπέσει στην αντίληψή 

του περιπτώσεις μη ορθής 

διαχείρισης των κονδυλίων 

από τις Σ.Ε 

• Ένα μικρό ποσοστό 

προέδρων Σ.Ε αναφέρει ότι 
έχει υποπέσει στην αντίληψή 

του περιπτώσεις μη ορθής 

διαχείρισης των κονδυλίων 
από τους διευθυντές.  

•Πολλές Ενιαίες Σ.Ε λειτουργούν 

με πιθανές τάσεις άγνοιας ή/και 

αυθαιρεσίας, χρησιμοποιώντας 

ασάφειες ή αμφισημίες του 

νομοθετικού πλαισίου. Έτσι, η μη 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων 

των κατανομών από πολλές 

Ενιαίες Σ.Ε, δημιουργεί 

ερωτηματικά για το πόσο 

διαφανής είναι η όλη διαδικασία 

και για το αν προκύπτουν 

περιστατικά διαφθοράς 

(Αργυροπούλου και 

Γκαραβέλλας, 2019). 

Έχουν παρατηρηθεί 

περιπτώσεις κατάχρησης 

δημοσίου χρήματος, σε 

οποιοδήποτε επίπεδο, 

αναφορικά με τα κονδύλια 

που παρέχονται από το 

κράτος; 

 

Περιπτώσεις κατάχρησης 

δημοσίου χρήματος έχουν 

παρατηρηθεί από παλιότερα 

Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών.  

•Περιπτώσεις κατάχρησης 

δημοσίου χρήματος έχουν 

παρατηρηθεί από παλιότερα Δ.Σ 

Σχολικών Επιτροπών 

(Αργυροπούλου και 

Γκαραβέλλας, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Σ.Ε δεν συντάσσουν 

προϋπολογισμό. Στο τέλος 

κάθε οικονομικού έτους οι 

Σ.Ε οφείλουν να 

συντάσσουν οικονομικό 

απολογισμό, 

συγκεντρώνοντας όλα τα 

αναγκαία παραστατικά. Οι 

 

 

 

•Οι Σχολικές Επιτροπές δεν 

συντάσσουν  (αλλά πρέπει να 

συντάσσουν) προϋπολογισμούς, 

όπως επίσης και ετήσιες εκθέσεις 
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Με ποιους μηχανισμούς 

αποφεύγεται η οικονομική 

διαφθορά; 

απολογισμοί εγκρίνονται 

κατά σειρά, από το Δ.Σ της 

Σ.Ε, από το Δ.Σ της Δ.Ε.Π 

και από το δημοτικό 

συμβούλιο. Στο τέλος, οι 

απολογισμοί αποστέλλονται 

για τον δημοσιονομικό 

έλεγχο στις Αποκεντρωμένες 

Ελεγχτικές Υπηρεσίες των 

Περιφερειών, όπου ο 

εκάστοτε Επίτροπος του 

Ελεγχτικού Συνεδρίου 

πραγματοποιεί τον 

κατασταλτικό έλεγχο των 

δημοσιονομικών, ο οποίος 

είναι αρκετά χρονοβόρος. 

απολογισμού (Argyropoulou 

2010, 2012). 

•Οι Σ.Ε δεν συντάσσουν 

προϋπολογισμό (Τσούντας, 1996) 

•Η πολιτική χρηµατοδότησης της 

δηµόσιας εκπαίδευσης χρειάζεται 

επαναπροσδιορισµό τόσο ως προς 

το ύψος των πιστώσεων, όσο και 

ως προς τον τρόπο υλοποίησης 

των σχετικών προϋπολογισµών 

(Σαϊτη, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά την άποψη όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων (Σ.Ε, 

Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιες 

είναι οι δυσλειτουργίες που 

παρατηρούνται σχετικά με 

τη λειτουργία του νέου 

οργάνου; 

 

 

 

Οι σημαντικότερες είναι: 

•Υποστελέχωση σε όλους 

τους τομείς (γραμματειακή 

υποστήριξη, τεχνικές 

υπηρεσίες κ.α), 

•η ελλιπής χρηματοδότηση, 

•το προβληματικό νομικό 

πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία της Σ.Ε, 

• η έλλειψη οργάνωσης,  

• η γραφειοκρατία,  

• καθυστερήσεις και 

δυσκαμψία που 

παρατηρείται για την 

αντιμετώπιση των άμεσων 

προβλημάτων,  

• καθυστερήσεις στα έργα 

και στις προμήθειες,  

• η έλλειψη τακτικής 

επικοινωνίας ανάμεσα στη 

σχολική μονάδα και στη 

Σ.Ε,  

• η αδιαφάνεια στον τρόπο 

λειτουργίας και διαχείρισης,  

•Επιλεκτκή αντιμετώπιση και 

ευνοϊκή μεταχείριση διάφορων 

προβλημάτων. Οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων πρέπει να 

διακρίνονται από διοικητικές και 

ηγετικές δεξιότητες 

(Argyropoulou 2010, 2012).  

• Λανθασμένος τρόπος 

λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων λαϊκής συµµετοχής 

λόγω έλλειψης επαρκών πόρων, 

έλλειψης εξειδικευµένου 

στελεχιακού δυναµικού και 

πολλών ανεπαρκειών της τοπικής 

αυτοδιοί- κησης και των φορέων 

της (Τύπας, 1999). 

•Τον τρόπο λειτουργίας των 

οργάνων λαϊκής συµµετοχής 

διακρίνει η γραφειοκρατία 

(Ζαφειρακίδης, 2002). 

•Η Σ.Ε διαθέτει περιορισµένες 

πιστώσεις και φτάνουν σε αυτή 

µέσα από πολύπλοκη και 

χρονοβόρα διαδικασία. Η Σ.Ε δεν 

διαθέτει δικό της προϋπολογισµό 

και έχει πολύ περιορισµένη 

δυνατότητα παρέµβασης για τον 
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• η επιλεκτική 

αντιμετώπιση/ευνοϊκή 

μεταχείριση διάφορων 

προβλημάτων. 

καθορισµό του ύψους των 

πιστώσεων. Απαιτείται 

επανεξέταση και εξορθολογισµός 

των κριτηρίων κατανοµής της 

χρηµατοδότησης και καθιέρωση 

διαδικασιών ελέγχου και 

κοινωνικής λογοδοσίας 

(Κατσαρός, 2006) 
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Κεφάλαιο 16ο – Πρόταση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Στο τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ερευνητικά 

ευρήματα από τις απόψεις/αντιλήψεις των 3 ομάδων συμμετεχόντων του δείγματος, σε 

συνδυασμό με τα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με το θεσμό της Σχολικής Επιτροπής και 

τη μετάβασή της στο καινούριο μοντέλο διοίκησης που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον ν. 

3852/2010 (Καλλικράτης), κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί ένα νέο γενικό πλαίσιο, το 

οποίο στοχεύει στην αποτελεσματικότερη σύνθεση και λειτουργία του οργάνου της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής, τόσο σε θέματα διοικητικής όσο και οικονομικής φύσεως. Μία τέτοια 

προσπάθεια είναι πλήρως επιβεβλημένη, καθώς έχουν παρέλθει περίπου 10 χρόνια από την 

δημιουργία και τη λειτουργία του νέου οργάνου και επομένως, αυτό το αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα δίνει τη δυνατότητα να γίνει ένας πρώτος έλεγχος των πεπραγμένων με 

πραγματικά στοιχεία, να αναζητηθούν και να αναδειχθούν τυχόν δυσλειτουργίες και τέλος, να 

παρουσιαστούν λύσεις που θα στοχεύουν στην βελτίωση του θεσμού της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτοπής, με κύριο στόχο την καθοριστική συμβολή της στην αποτελεσματική λειτουργία της 

σχολικής μονάδας.  

Από την παρούσα πρόταση δε μπορούν να λείπουν και οι υποκειμενικές απόψεις και 

αντιλήψεις του ερευνητή, οι οποίες βασίζονται στην πολυετή έρευνα και στην εις βάθος 

ενασχόλησή του με το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, κατά τη συγγραφή του συγκεκριμένου 

κεφαλαίου, έγινε προσπάθεια να περιοριστεί όσο το δυνατό περισσότερο ο παράγοντας της 

υποκειμενικότητας και να αποτυπωθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις με μοναδικό γνώμονα 

το στοιχείο της αντικειμενικότητας. Κεντρικός στόχος αποτελεί ο εξορθολογισμός της 

λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής με ένα ξεκάθαρο, σύγχρονο και ρεαλιστικό 

νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες, θα εκμεταλλεύεται στο 

έπακρο τις εξελίξεις της τεχνολογίας και θα προσπαθεί να εξυπηρετεί τις πραγματικές 

ανάγκες των σχολικών μονάδων, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον μαθητή και τον 

εκπαιδευτικό. Παράλληλα με όλα αυτά, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο οικονομικό 

στοιχείο, καθώς οι προτάσεις και οι ιδέες που παρουσιάζονται εδώ, είναι πλήρως 

εναρμονισμένες με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Επομένως, βασίζονται πάνω στις 

αρχές της χρηστής διαχείρισης και της φιλοσοφίας της εξοικονόμησης πόρων.  
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1. Η μορφή της ενιαίας Σχολικής Επιτοπής 

Προτού αναλυθούν οι επιμέρους προτάσεις που αφορούν τόσο στη λειτουργία όσο και 

στην οικονομική διαχείριση του οργάνου, είναι σημαντικό να εξεταστεί το νομικό πλαίσιο 

που διέπει το θεσμό της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Σύμφωνα με την πλειοψηφία όλων των 

ομάδων των συμμετεχόντων (πρόεδροι Σ.Ε, πρόεδροι Δ.Ε.Π, διευθυντές σχολικών μονάδων) 

η συνένωση όλων των παλιών ανεξάρτητων Σχολικών Επιτροπών σε 2 Ενιαίες που επέφερε ο 

Καλλικράτης (ν.3852/2010), είναι προς την σωστή κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο να λείπουν και 

οι φωνές, κυρίως από την εκπαιδευτική κοινότητα, που εκφράζουν τις ανησυχίες τους και τον 

προβληματισμό τους σχετικά με την αλλαγή αυτή. Οι διαφορετικές αυτές αντιλήψεις 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο άξονες.  

Ο πρώτος άξονας, που πηγάζει κυρίως από τους προέδρους Σ.Ε και Δ.Ε.Π, αφορά το 

συγκεχυμένο νομικό πλαίσιο που στηρίζεται η λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

και η σχέση εξάρτησης που έχει με τον δήμο. Όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

η σχέση αυτή αποτελεί τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία του οργάνου, καθώς 

δημιουργούνται συνεχώς γραφειοκρατικά κωλύματα, που επιφέρουν καθυστερήσεις στο έργο 

της. Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή συστάθηκε ως ένα πολιτικό όργανο, το οποίο καλείται να 

λαμβάνει μόνο αποφάσεις. Η κεντρική διαχείριση που πραγματοποιήθηκε είχε πάρα πολλά 

οφέλη, κυρίως στον οικονομικό τομέα, ωστόσο, εκ του αποτελέσματος η Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή, και πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος, μετατράπηκε σε ένα εκτελεστικό όργανο, χωρίς 

να διαθέτει τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες που απαιτούνται. Το επόμενο βήμα που 

πρέπει να γίνει λοιπόν, είναι η ανεξαρτητοποίηση του οργάνου, για να απολέσει τα βαρίδια 

που την κρατούν καθηλωμένη, ώστε να είναι πιο ευέλικτη στο να παίρνει αποφάσεις και να 

ενεργεί σε πραγματικό χρόνο. Στον νευραλγικό χώρο της εκπαίδευσης άλλωστε, με τα 

δεκάδες προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά, οι λύσεις απαιτούν αμεσότητα και 

ταχύτητα.  

Στον συγκεκριμένο άξονα, οι λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν είναι δύο, με κάθε μία 

από αυτές να έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Η πρώτη ενέργεια που 

δύναται να γίνει είναι η Ενιαία Σχολική Επιτροπή να σταματήσει να αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ και να 

γίνει ξεχωριστή υπηρεσία στον δήμο. Η συγκεκριμένη κίνηση είναι ανέξοδη και με αυτόν τον 

τρόπο η Σχολική Επιτροπή θα μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες του 

δήμου άμεσα, χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα. Στον αντίποδα, αν και μια τέτοια κίνηση θα 

προσέδιδε ταχύτητα ανταπόκρισης, ουσιαστικά δεν αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση για 
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δύο σημαντικούς λόγους. Αρχικά, οι δήμοι είναι αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα 

υποστελέχωσης, επομένως, το πρόβλημα των καθυστερήσεων που υφίσταται σε μεγάλο 

βαθμό, θα συνεχιζόταν. Επιπρόσθετα, αν κρίνουμε γενικά την κωλυσιεργία των δημόσιων 

υπηρεσιών και τον απρόσωπο χαρακτήρα τους, η μετατροπή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

σε δημοτική υπηρεσία, θα αποξένωνε ακόμα περισσότερο τις σχολικές μονάδες από τη 

Σχολική Επιτροπή, με αποτέλεσμα να απολεσθεί αυτή η σημαντική σχέση και επικοινωνία 

που δημιουργείται μεταξύ τους και είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των σχολικών 

μονάδων.  

Η δεύτερη ενέργεια που δύναται να γίνει είναι η πλήρης ανεξαρτητοποίηση της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής και η μετατροπή της σε ένα φορέα όπου θα ασχολείται αποκλειστικά με 

τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, έχοντας παραλλήλως τη δυνατότητα να επανδρωθεί με 

αρκετούς μόνιμους υπαλλήλους, σε όλους τους τομείς, που θα ενισχύουν το έργο της. Μία 

τέτοια ενέργεια θα έλυνε απ’ ευθείας όλα τα προβήματα καθυστερήσεων και μετατόπισης 

ευθυνών που προκύπτουν, ωστόσο, ένα τέτοιο εγχείρημα είναι αρκετά κοστοβόρο. 

Ο δεύτερος άξονας, που πηγάζει κυρίως από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, 

αφορά την υποβάθμιση του ρόλου τους και τον περιορισμό της ελευθερίας κινήσεων που 

βιώνουν. Αν και ο αυτοδιοικητικός νόμος με την επωνυμία Καλλικράτης έχει χαρακτηριστικά 

διοικητικής αποκέντρωσης (αποσυγκέντρωση), από τη σύλληψή του μέχρι και την εφαρμογή 

του, οι διατάξεις του για την εκπαίδευση αντίκεινται στην αποκεντρωτική λογική. Και τούτο 

διότι, από τη φύση του συγκέντρωσε τις εξουσίες σε ένα όργανο, την Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή, στο επίπεδο του δήμου, στερώντας από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων 

(τελευταίο περιφερειακό επίπεδο) τις περισσότερες αρμοδιότητες. Ο ρόλος του διευθυντή σε 

μια σχολική μονάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο στο εκπαιδευτικό κομμάτι όσο και στο 

διοικητικό/διαχειριστικό. Η σχολική μονάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και μόνο ο 

διευθυντής έχει την πλήρη εικόνα για τα καθημερινά τεκταινόμενα στο σχολικό περιβάλλον 

και είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να αντιμετωπίζει με τάχιστο και βέλτιστο τρόπο τα 

προβλήματα που ανακύπτουν. Επομένως, για να επιτύχει η αποσυγκέντρωση που 

επιχειρείται, θα πρέπει οι διευθυντές να παραμείνουν κύριοι διαχειριστές των σχολικών 

μονάδων και ο ρόλος της Σχολικής Επιτροπής να είναι βοηθητικός.  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η βασική πρόταση της παρούσας εργασίας είναι η 

πλήρης ανεξαρτητοποίηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και η μετατροπή της σε ένα 

αυτόνομο φορέα, ικανό να επιλύει άμεσα, όσες τακτικές και έκτακτες ανάγκες 
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δημιουργούνται στις σχολικές μονάδες και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τους ίδιους 

τους διευθυντές.  

Εντούτοις, ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί πολιτική βούληση και κατακόρυφη αύξηση της 

χρηματοδότησης, για να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να προταθούν ιδέες, πρακτικές και λύσεις για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, 

έτσι ώστε να βελτιωθεί άμεσα η λειτουργία του οργάνου που θεσμοθετήθηκε το 2010, και εν 

δυνάμει, οι συγκεκριμένες προτάσεις να υιοθετηθούν είτε συνολικά από την κεντρική 

διοίκηση είτε μεμονωμένα από τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές.  

Πρόταση: 

 Δημιουργία ενός συγκροτημένου και ενιαίου νομοθετικού πλαισίου (πιθανόν σε ένα 

νομοθέτημα ή μία Υπουργική Απόφαση), σε αντικατάσταση των πολλών ξεχωριστών 

και αποσπασματικών διατάξεων που δημιουργούν σύγχυση.   

 Εμφανής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του δήμου, της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

και των διευθυντών των σχολικών μονάδων (που θα αναλυθούν παρακάτω).  

 Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας στην κεντρική διοίκηση, η οποία θα ασχολείται 

αποκλειστικά με τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές. Ο σκοπός της θα είναι αφενός, να 

ενημερώνει άμεσα τις Σχολικές Επιτροπές για νέους νόμους, εγκυκλίους, κρατικά ή 

ευρωπαϊκά προγράμματα, αποφάσεις και γενικά για μεταβολές στη λειτουργία του 

οργάνου και αφετέρου, οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές θα έχουν την δυνατότητα να 

απευθύνονται σε μια υπηρεσία που θα είναι αρμόδια για τα συγκεκριμένα θέματα και 

θα μπορεί να παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση.  

Το όργανο 

Τα μέλη 

 Διατήρηση της Υ.Α 1940/2018 (ΦΕΚ 310/Β/2-2-2018), περί του αριθμό των μελών 

του Δ.Σ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και της σύνθεσης αυτής.  

 Μείωση ή κατάργηση του αριθμού των αιρετών αντιπροσώπων στο Δ.Σ της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής.  

 Θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή των απλών πολιτών (στόχευση σε πολίτες με 

εξειδικευμένες γνώσεις και οικειότητα με το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι). 

 Καταβολή χρηματικής αποζημίωσης σε κάθε μέλος, για κάθε συνεδρίαση.   
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Ο πρόεδρος 

 Διατήρηση του άρθρου 240, του ν. 3463/2006, περί της επιλογής του προέδρου.  

 Θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή του προέδρου (βασικό κριτήριο η οικειότητα με 

το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι). 

 Καταβολή εξόδων παράστασης.  

 Δημιουργία δωρεάν εξειδικευμένου λογισμικού για την επικοινωνία και την 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και των διευθυντών 

των σχολικών μονάδων σε πραγματικό χρόνο (online).  

 Δημιουργία σεμιναρίων από την κεντρική διοίκηση, πάνω σε θέματα διοικητικής και 

οικονομικής φύσεως, σχετικά με τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Τα 

σεμινάρια αυτά μπορούν να πραγματοποιούνται όταν θα αλλάζουν οι διοικήσεις των 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών και να λαμβάνουν χώρα στις έδρες των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  

Λειτουργία του οργάνου 

 Διατήρηση του άρθρου 95, του ν. 3463/2006, περί σύγκλησης του Δ.Σ της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής.  

Υποστήριξη Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από άτομα ή υπηρεσίες 

 Δημιουργία ειδικού χώρου/γραφείου για τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές.   

 Δημιουργία θέσεων μόνιμου προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης.  

 Θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης 

(βασικά κριτηρία να αποτελούν οι γραμματειακές και οι πιστοποιημένες λογιστικές 

γνώσεις). 

 Αριθμός υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης: 

 Σε δήμους με λίγες σχολικές μονάδες έως 10 (Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπ/ση), προτείνεται 1 υπάλληλος γραμματειακής 

υποστήριξης. 

 Σε δήμους που έχουν από 11 μέχρι 30 σχολικές μονάδες  (Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπ/ση), προτείνονται 2 υπάλληλοι γραμματειακής 

υποστήριξης. 
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 Σε δήμους που έχουν από 31 μέχρι 45 σχολικές μονάδες  (Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπ/ση), προτείνονται 3 υπάλληλοι γραμματειακής 

υποστήριξης. 

 Σε δήμους που έχουν από 46 σχολικές μονάδες και πάνω  (Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπ/ση), προτείνονται 4 υπάλληλοι γραμματειακής 

υποστήριξης. 

 Δημιουργία ολιγομελούς μικτού κλιμακίου στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, με 

τουλάχιστον 4 ειδικότητες (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, γενικών 

καθηκόντων) και ορισμό υπεύθυνου του τεχνικού κλιμακίου, το οποίο θα υπάγεται 

στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο έργο, να 

προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους από τον δήμο, ύστερα από σχετική 

απόφαση των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, κατά περίπτωση.  

 Επαναφορά του θεσμού του σχολικού επιστάτη. Θέσπιση κριτηρίων για τη 

συγκεκριμένη θέση (βασικά κριτηρία να αποτελούν οι τεχνικές γνώσεις και η 

εμπειρία). 

2. Οικονομική διαχείριση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Έσοδα 

 Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης (Κ.Α.Π) για τις λειτουργικές ανάγκες των 

σχολικών μονάδων και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. 

 Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης (Κ.Α.Π – Σ.Α.Τ.Α) για τις ανάγκες 

συντήρησης και επισκευής των σχολικών μονάδων.  

 Κατάρτιση προϋπολογισμού.  

Λοιπά Έσοδα 

 Τα έσοδα από τα σχολικά κυλικεία να παραμένουν στο κεντρικό ταμείο της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής, να προστίθενται στους Κ.Α.Π και έπειτα, να επιμερίζονται 

συνολικά προς όλες τις σχολικές μονάδες, με τον τρόπο κατανομής που θα αναλυθεί 

παρακάτω.  

 Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των σχολικών χώρων να παραμένουν στο κεντρικό 

ταμείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, να προστίθενται στους Κ.Α.Π και έπειτα, να 

επιμερίζονται συνολικά προς όλες τις σχολικές μονάδες, με τον τρόπο κατανομής που 

θα αναλυθεί παρακάτω.  
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 Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των σχολικών αγρών, να επιστρέφουν ανταποδοτικά 

από τον δήμο στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή, να παραμένουν στο κεντρικό της 

ταμείο, να προστίθενται στους Κ.Α.Π και έπειτα, να επιμερίζονται συνολικά προς 

όλες τις σχολικές μονάδες, με τον τρόπο κατανομής που θα αναλυθεί παρακάτω.  

 Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της σχολικής περιουσίας, να επιστρέφουν 

ανταποδοτικά από τον δήμο στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή, να παραμένουν στο 

κεντρικό της ταμείο, να προστίθενται στους Κ.Α.Π και έπειτα, να επιμερίζονται 

συνολικά προς όλες τις σχολικές μονάδες, με τον τρόπο κατανομής που θα αναλυθεί 

παρακάτω.  

 Διατήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τις δωρεές είτε χρηματικών 

ποσών είτε αγαθών.  

 Διατήρηση του άρθρου 38, του ν. 4257 (ΦΕΚ Α΄93/14.4.2014), περί των έκτακτων 

επιχορηγήσεων από τον δήμο.  

 Ενημέρωση όλων των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, σχετικά με την εν δυνάμει 

τακτική επιχορήγηση από τον δήμο, μέσω του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 

(Φ.Η.Χ), σύμφωνα με το άρθρο 10, του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α΄246/22.10.1980) και το 

άρθρο 113, του ν. 1892/1990 (Α΄101/31.7.1990).  

 Τα έσοδα για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων (Κ.Α.Π – 

Σ.Α.Τ.Α), να αποδίδονται από τον δήμο στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή.   

Έξοδα 

Σχολικές καθαρίστριες  

 Διατήρηση της Κ.Υ.Α 50175 (Φ.Ε.Κ 3324/Β/7-8-2020), περί της διαδικασίας 

πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Σχολικοί τροχονόμοι 

 Διατήρηση του άρθρου 45, του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999), περί των 

σχολικών τροχονόμων. 
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Λειτουργικά έξοδα 

 Διαμοιρασμός της πληρωμής των λειτουργικών εξόδων ανάμεσα στην Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή και στη σχολική μονάδα. 

 Δημουργία εγχειριδίου για τους διευθυντές σχολικών μονάδων. Αναλυτική περιγραφή 

των αρμοδιοτήτων τους, των εξόδων που οφείλουν να αποπληρώνουν και των 

κινήσεων που πρέπει να κάνουν σε κάθε περίπτωση.  

 Κατηγορίες λειτουργικών εξόδων: 

Κατηγορία Α 

Σχολικές καθαρίστριες, σχολικοί τροχονόμοι, το πετρέλαιο όλων των σχολικών 

μονάδων (που θα αναλυθεί παρακάτω), γραφική ύλη Σχολικής Επιτροπής, αναλώσιμα 

Σχολικής Επιτροπής, προγράμματα/λογισμικά, παλαιότερα χρέη. 

 

Κατηγορία Β 

ΔΕΚΟ (φως, νερό, τηλέφωνο/ίντερνετ), γραφική ύλη, αναλώσιμα, καθαριστικά, 

φάρμακα, αθλητικό υλικό, εξοπλισμός εργαστηρίων, εξοπλισμός γυμναστηρίων, 

εξοπλισμός Α.Π.Χ, εξοπλισμός θεάτρου, παιδαγωγικό υλικό (παιχνίδια, χαλιά κ.α), 

διακόσμηση (κουρτίνες κ.α), παντός είδους συντηρήσεις (ανελκυστήρων, 

κλιματιστικών, καυστήρων κ.α), απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες, 

οφιοκτονίες, αναγομώσεις πυροσβεστήρων, αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(υπολογιστές, προτζέκτορες, φωτοτυπικά  κ.α), επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

 

Κατηγορία Γ 

Ιδιώτες τεχνίτες/τεχνικοί (για επιδιορθώσεις, επισκευές, εργασίες, έργα μικρής 

κλίμακας όπως: βαψίματα, καθαρισμός χόρτων, καθαρισμός υδρορροών, αποφράξεις/ 

καθαρισμός φρεατίων, αλλαγή τζαμιών, αλλαγή κλειδαριών κ.α), τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται από τους τεχνίτες/τεχνικούς.  

 

 Όλα τα έξοδα της Κατηγορίας Α, θα πληρώνονται κεντρικά από την Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή.  

 Όλα τα έξοδα της Κατηγορίας Β, θα πληρώνονται από τον διευθυντή της σχολικής 

μονάδας.  

 Όλα τα έξοδα της Κατηγορίας Γ, εάν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 

Τεχνική Υπηρεσία του δήμου (δωρεάν), θα πληρώνονται από την Ενιαία Σχολική 
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Επιτροπή, από τη χρηματοδότηση της Κ.Α.Π – Σ.Α.Τ.Α των δήμων, για την επισκευή 

και συντήρηση των σχολικών μονάδων. Εάν η χρηματοδότηση δεν επαρκεί, να 

αναζητούνται πόροι από έκτακτες επιχορηγήσεις των δήμων. Να ΜΗΝ δαπανώνται 

χρήματα από τους Κ.Α.Π για τα λειτουργικά.  

 Στην κατηγορία Β, για όλα τα έξοδα και τις υπηρεσίες, αρχικά θα πραγματοποιούνται 

από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή έρευνες αγοράς, έρευνες προσφορών, διαγωνισμοί 

(όπου μπορούν να γίνουν βάσει της νομοθεσίας), για να επιτυγχάνονται οι καλύτερες 

τιμές και θα δημιουργούνται κεντρικά, οι αντίστοιχες συμβάσεις με τους ιδιώτες. 

Προτείνεται οι συμβάσεις να έχουν διάρκεια ενός χρόνου και να ανανεώνονται. 

Έπειτα, η Σχολική Επιτροπή θα οφείλει να κοινοποιεί όλα τα παραπάνω με αναλυτικά 

στοιχεία, σε όλους τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Τέλος, κάθε διευθυντής, 

όταν υπάρχει ανάγκη, θα επικοινωνεί προσωπικά με τους ανάδοχους 

προμηθευτές/τεχνικούς και θα αναλαμβάνει ο ίδιος την πληρωμή.  

 Στην κατηγορία Γ, για όλα τα έξοδα και τις υπηρεσίες (εάν δεν καλύπτονται από την 

Τεχνική Υπηρεσία του δήμου), θα πραγματοποιούνται από την Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή έρευνες αγοράς, έρευνες προσφορών, διαγωνισμοί (όπου μπορούν να γίνουν 

βάσει της νομοθεσίας), για να επιτυγχάνονται οι καλύτερες τιμές και θα 

δημιουργούνται κεντρικά, οι αντίστοιχες συμβάσεις με τους ιδιώτες. Προτείνεται οι 

συμβάσεις να έχουν διάρκεια ενός χρόνου και να ανανεώνονται. Αφού θα 

πραγματοποιούνται οι εργασίες, η Ενιαία Σχολική Επιτροπή θα αναλαμβάνει την 

πληρωμή.  

Πετρέλαιο 

Το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο έξοδο που καλούνται να πληρώνουν οι σχολικές 

μονάδες, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η θέρμανση είναι ένα αγαθό το οποίο, 

ειδικά στην εκπαίδευση, πρέπει να παρέχεται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς και προς όλους. 

Η σχολική πραγματικότητα εντούτοις, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στο συγκεκριμένο 

ζήτημα, καθώς τα σχολικά κτίρια παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιμορφία μεταξύ τους (κτίρια 

καινούρια και παλιά, ολιγοθέσια και ολόκληρα σχολικά συγκροτήματα, σε διαφορετικές 

κλιματικές ζώνες και περιοχές) και αυτός ο παράγοντας δεν επιτρέπει να γίνεται σωστή 

κατανομή των λειτουργικών κονδυλίων προς τις σχολικές μονάδες. Για να επιτευχθεί μια 

δίκαιη κατανομή, θα πρέπει σε κάθε κτίριο να έχει πραγματοποιηθεί ενεργειακή μελέτη και 

έπειτα, οι σχολικές μονάδες να κατατάσσονται σε διάφορες ενεργειακές κλίμακες. Όλη αυτή 
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η διαδικασία ωστόσο, απαιτεί πάρα πολλούς πόρους και χρόνο, επομένως, προτείνεται μια 

διαφορετική προσέγγιση του θέματος: 

 Διατήρηση της νομοθεσίας (ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018), ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α' 147), ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112), ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/02.10.2002), 

περί προμήθειας πετρελαίου.  

 Κοινός χρονικός περιορισμός λειτουργίας των καυστήρων, για όλες τις σχολικές 

μονάδες που υπάγονται στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή (δημιουργία 2 ζωνών 

λειτουργίας των καυστήρων, εάν υπάρχουν σχολικές μονάδες που λειτουργούν ως 

ολοήμερο).  

 Τοτοθέτηση χρονοδιακοπτών στους καυστήρες για να ρυθμίζεται η κοινή ώρα 

ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. 

 Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία προμήθειας του 

πετρελαίου στη σχολική μονάδα, ύστερα από αίτημα του διευθυντή. Τα βήματα είναι 

τα εξής: επικοινωνία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής με τον προμηθευτή (που 

προκύπτει από τον διεθνή διαγωνισμό του δήμου), ορισμός της ποσότητας, παραλαβή 

του πετρελαίου από την επιτροπή του σχολείου (διευθυντής, εκπαιδευτικός, πρόεδρος 

Συλλόγου Γονέων) υπογράφοντας τα δελτία παράδοσης-παραλαβής και τέλος, 

πληρωμή του προμηθευτή από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή.  

 Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται σε ορισμένες σχολικές μονάδες διαφορετικό 

καύσιμο (π.χ φυσικό αέριο), ισχύουν τα παραπάνω. Οι λογαριασμοί να πληρώνονται 

από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή.  

 Καθολικός προσανατολισμός όλων των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών στην 

ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, μέσω κρατικών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης του πετρελαίου. Η 

εξοικονόμηση αυτών των πόρων, θα οδηγήσει παράλληλα στην αύξηση της 

χρηματοδότησης προς τις σχολικές μονάδες για τις λειτουργικές τους ανάγκες.  

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων  

 Αύξηση της κρατκής χρηματοδότησης προς τις Κτιριακές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ). 

 Στο τέλος του σχολικού έτους, κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τα ταμειακά 

διαθέσιμά της, θα μπορεί να ανανεώνει τον εξοπλισμό της ή να προμηθεύεται νέο.  
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Κατανομή εσόδων 

 Διατήρηση της νομοθεσίας σχετικά με το 1ο στάδιο κατανομής των Κ.Α.Π (από το 

Υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους). 

 Διατήρηση της νομοθεσίας σχετικά με το 2ο στάδιο κατανομής των Κ.Α.Π (από τον 

δήμο στις 2 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές). 

 Σχετικά με το 3ο στάδιο κατανομής των Κ.Α.Π (από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

προς τις σχολικές μονάδες): 

 Παρακράτηση ενός μέρους των Κ.Α.Π από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή, για να 

αποπληρώνει τα έξοδα της Κατηγορίας Α και για να διατηρείται ένα αποθεματικό 

ταμείο, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για έκτακτες περιπτώσεις.  

(Έξοδα Κατηγορίας Α: Σχολικές καθαρίστριες, σχολικοί τροχονόμοι, το πετρέλαιο 

όλων των σχολικών μονάδων, γραφική ύλη Σχολικής Επιτροπής, αναλώσιμα Σχολικής 

Επιτροπής, προγράμματα/λογισμικά, παλαιότερα χρέη). 

 Οι σχολικές καθαρίστριες πληρώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, επομένως δεν 

χρειάζεται να παρακρατείται κάποιο ποσό από τους Κ.Α.Π.   

 Οι σχολικοί τροχονόμοι πληρώνονται από τους Κ.Α.Π με επιπρόσθετο κονδύλι, 

επομένως δεν χρειάζεται να παρακρατείται κάποιο ποσό από τους Κ.Α.Π.   

 Το ποσό που θα παρακρατείται από τους Κ.Α.Π για το πετρέλαιο, θα 

προϋπολογίζεται σε λίτρα από τις καταναλώσεις προηγούμενων ετών και θα 

προστίθεται ένα ποσοστό της τάξεως του 10% (βαρύς χειμώνας). Μετά το πέρας 

του χειμώνα, όσα χρήματα δεν θα χρησιμοποιούνται, θα προστίθενται στην 

επόμενη κατανομή προς τις σχολικές μονάδες. 

 Παρακράτηση ενός ποσοστού της τάξεως του 10% για την διατήρηση κεντρικού 

αποθεματικού ταμείου. 

 Παρακράτηση των αντίστοιχων ποσών για τη γραφική ύλη του γραφείου της 

Σχολικής Επιτροπής, για τα αναλώσιμα του γραφείου της Σχολικής Επιτροπής, 

για τα προγράμματα/λογισμικά και για την αποπληρωμή των δόσεων 

παλαιότερων χρεών, εάν υπάρχουν.  

 Κατανομή του υπόλοιπου ποσού προς τις σχολικές μονάδες, για να αποπληρώνουν τα 

έξοδα της Κατηγορίας Β.  

 Η κατανομή θα πραγματοποείται με την χρήση ενός αλγόριθμου κατανομής των 

πιστώσεων, ο οποίος θα είναι σε μορφή προγράμματος (λογισμικό) και θα είναι 
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κοινός για όλες τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (αναλυτική περιγραφή για τη 

χρήση του αλγόριθμου θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο). 

 Οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιούνται στον αλγόριθμο θα είναι: ο αριθμός των 

μαθητών, τα τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου, ο αριθμός των εργαστηρίων, η 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η βιβλιοθήκη, το γυμναστήριο, το ασανσέρ, το 

ωράριο λειτουργίας και οι ειδικές συνθήκες. Όλα τα στοιχεία θα αντλούνται από 

το my school.   

Απολογισμός – έλεγχος  

 Διατήρηση της νομοθεσίας σχετικά με όλα τα είδη ελέγχων που υφίσταται η Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή.  

 Στην περίπτωση κατάρτισης προϋπολογισμού, προτείνεται η διενέργεια προληπτικού 

ελέγχου νομιμότητας επί των δαπανών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, από τις 

οικείες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Διαφάνεια 

 Διατήρηση του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/13.07.2010), περί της υποχρεωτικής 

ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια»). 

 Συνεχής κοινοποίηση όλων των αποφάσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής προς 

όλες τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της.  

 Η κατανομή των πιστώσεων αποτελεί απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και 

εκ του νόμου είναι υποχρεωτική η κοινοποίησή της.  

 

 

 

 

 



511 
 

Κεφάλαιο 17ο – Παρουσίαση και περιγραφή ειδικού λογισμικού για τις 

Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, με την ονομασία: “Αλγόριθμος Κατανομής 

Κονδυλίων, για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης” 

 

Ένας από τους σκοπούς της παρούσας διατριβής αποτελεί η δημιουργία ενός εργαλείου 

για τους διαχειριστές της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, το οποίο θα τους βοηθήσει σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό στην κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης (και όχι μόνο) προς τις σχολικές 

μονάδες και των δύο βαθμίδων. Από την έρευνα προκύπτει ότι μόλις το 57% των Σχολικών 

Επιτροπών χρησιμοποιεί κάποιον μαθηματικό τύπο για τον σκοπό αυτό. Το λογισμικό που 

παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο, εύχρηστο και 

καθημερινό εργαλείο στα χέρια των διαχειριστών, ικανό να υιοθετηθεί από το σύνολο των 

Σχολικών Επιτροπών και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του οργάνου, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πιο δίκαιη και διαφανή διαδικασία κατανομής 

κονδυλίων προς όφελος των σχολικών μονάδων.  

Το λογισμικό που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας φέρει το 

όνομα “Αλγόριθμος Κατανομής Κονδυλίων, για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”. Το λογισμικό χρησιμοποιεί το περιβάλλον του 

προγράμματος Microsoft Excel και έχει γραφτεί σε γλώσσα Visual Basic (Χαριτούδη, 2017), 

με την ταυτόχρονη χρήση μακροεντολών (Καρολίδης & Ξαρχάκος, 2019). Ο συγκεκριμένος 

κώδικας διαθέτει 3 φόρμες User Interfaces (UI), με σκοπό να διευκολύνουν και να 

επιταχύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και της συσκευής (Lauesen, 2004). 

Μέσα σε αυτόν τον κώδικα, έχει γραφτεί ο αλγόριθμος για την κατανομή των κονδυλίων. Το 

περιβάλλον του Microsoft Excel βοηθάει στην αποθήκευση των ρυθμίσεων του λογισμικού 

και των δεδομένων που καταχωρούνται από τον χρήστη.  

 

Περιγραφή 

1. Ξεκινώντας το πρόγραμμα, ανοίγει η οθόνη καλωσορίσματος και ζητείται από τον χρήστη 

να επιλέξει σε ποια από τις 2 Σχολικές Επιτροπές επιθυμεί να ανακατευθυνθεί (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1.  

 

 

2. Αφού γίνει η επιλογή, ο χρήστης κατευθύνεται στην αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιείται είτε μεμονομένα (για μία 

μόνο Σχολική Επιτροπή) είτε και για τις 2 Σχολικές Επιτροπές ταυτόχρονα. Στο κάτω μέρος 

του προγράμματος έχουν δημιουργηθεί 2 φύλλα για τον σκοπό αυτό (Εικόνα 2).  

Εικόνα 2. 

 

3. Στην κενή σελίδα που έχει εμφανιστεί, ο χρήστης πρέπει να καταγράψει το σύνολο των 

σχολικών μονάδων που υπάγονται στην Σχολική Επιτροπή του. Δεξιά από την ονομασία κάθε 

σχολικής μονάδας εμφανίζονται 10 στήλες, οι οποίες είναι οι 9 μεταβλητές που έχουν 
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επιλεγεί, βάσει της παρούσας έρευνας134, για να συνυπολογίζονται στην κατανομή της 

χρηματοδότησης. Η καταχώρηση πραγματοποείται μία μόνο φορά. Μετά αποθηκεύεται 

αυτόματα στο αρχείο. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα, ωστόσο, όποτε το επιθυμεί, να 

τροποποιεί την λίστα των σχολείων. Στην Εικόνα 3, δίνεται ένα παράδειγμα μιας 

καταχώρησης με τυχαίες τιμές.  

Εικόνα 3. 

 

4. Αφού καταγραφεί το σύνολο των σχολικών μονάδων και δοθούν οι διάφορες τιμές στις 

μεταβλητές, ο χρήστης πατάει το κουμπί της εκκίνησης (Εικόνα 4).  

Εικόνα 4.  

 

                                                             
134 Βλ. Κεφάλαιο 16 (Πρόταση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής/Λειτουργικά έξοδα).  
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5. Στη συνέχεια, ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο (Εικόνα 5), στο οποίο ο χρήστης πρέπει να 

καταχωρήσει τα στοιχεία της Σχολικής Επιτροπής, όπως ο νομός, ο δήμος, το έτος, ο αριθμός 

της καταναμής (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ή κενό εάν δεν πρόκειται για κατανομή της κρατικής 

χρηματοδότησης) και το ποσό που θέλει να κατανείμει.  

Εικόνα 5.  

 

 

6. Προτού πατηθεί το κουμπί του υπολογισμού, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί των 

ρυθμίσεων των μεταβλητών, ώστε να ρυθμίσει τους συντελεστές των μεταβλητών. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 6, οι μεταβλητές χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, στις Ποσοστιαίες και 

στις Σταθερές.  

Οι Ποσοστιαίες μεταβλητές είναι ο αριθμός των μαθητών, τα τετραγωνικά μέτρα της 

σχολικής μονάδας, ο αριθμός των εργαστηρίων και το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Οι 

μεταβλητές αυτές δεν έχουν σταθερή τιμή και εξαρτώνται κάθε φορά από το αρχικό ποσό. Η 

πρόταση της παρούσας έρευνας είναι ο αριθμός των μαθητών να λαμβάνει το 70% της 

κατανομής, τα τετραγωνικά μέτρα της σχολικής μονάδας να λαμβάνουν το 25%, ο αριθμός 

των εργαστηρίων το 1%135 και το ωράριο λειτουργίας το 4%136. Ωστόσο, παρέχεται η 

δυνατότητα στον χρήστη, όποτε το επιθυμεί, να ρυθμίζει διαφορετικά τα ποσοστά των 

                                                             
135 Για τη Δευτεροβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή έχει επιλεγεί το 3%. 
136 Για τη Δευτεροβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή έχει επιλεγεί το 2%. 
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μεταβλητών αυτών, να πατάει το κουμπί της καταχώρησης και να αποθηκεύονται κάθε φορά 

στη μνήμη. Με το κουμπί της επαναφοράς, επανέρχονται οι ενδεικτικές τιμές.  

Οι Σταθερές μεταβλητές είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η βιβλιοθήκη, το 

γυμναστήριο, το ασανσέρ και οι ειδικές συνθήκες. Αυτές οι μεταβλητές παίρνουν σταθερές 

τιμές σε ευρώ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει κάθε φορά το ποσό που επιθυμεί. Οι αρχικές 

τιμές που δίνονται στο πρόγραμμα είναι οι μηδενικές. Στο παράδειγμα της Εικόνας 6, έχουν 

δοθεί τιμές για την ΑΠΧ και για την βιβλιοθήκη.  

Εικόνα 6.  

 

7. Αφού ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση των μεταβλητών, ο χρήστης πατάει το κουμπί του 

υπολογισμού (εικόνα 7). Ο υπολογισμός πραγματοποιείται ως εξης: ο αλγόριθμος αρχικά, 

αφαιρεί από το αρχικό ποσό όλες τις τιμές των Σταθερών μεταβλητών και στη συνέχεια 

επιμερίζει αναλογικά το υπόλοιπο ποσό σε όλες τις σχολικές μονάδες, βάσει των ποσοστών 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αν μια σχολική μονάδα δεν έχει ένδειξη σε κάποια Σταθερή 

μεταβλητή, τότε λαμβάνει μόνο το ποσό αυτής της κατανομής. Αν μια σχολική μονάδα έχει 

ενδείξεις και σε Σταθερές μεταβλητές, τότε στο ποσό που προκύπτει από την κατανομή, 

προστίθενται και τα ποσά από τις Σταθερές μεταβλητές.  
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Εικόνα 7. 

 

 

8. Αφού τρέξει ο αλγόριθμος, τότε ανοίγει ένα καινούριο φύλλο στο πρόγραμμα, στο οποίο 

εμφανίζονται τα αποτελέσματα της κατανομής (Εικόνα 8). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, 

πατώντας το κουμπί “Export to PDF”, να δημιουργήσει ένα αρχείο PDF, το οποίο μπορεί να 

το χρησιμοποιήσει όπως ο ίδιος επιθυμεί (αποθήκευση, εκτύπωση κ.α).  

 

Εικόνα 8. 
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Αν και ο αλγόριθμος κατανομής κονδυλίων που περιγράφηκε αποτελεί μια απλή μορφή 

προγραμματισμού, εντούτοις, εμφανίζει αρκετά πλεονεκτήματα για τους χρήστες: 

 Όλα τα δεδομένα που καταχωρούνται στο πρόγραμμα, αποθηκεύονται τοπικά στον 

προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και δεν εγκυμονεί ο κίνδυνος για την παραβίαση των 

προσωπικών δεδομένων (GDPR). 

 Το γεγονός ότι δεν υφίστανται κεντροποιημένες πληροφορίες (βάση δεδομένων), δεν 

προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου server, ούτε την δημιουργία λογαριασμών (accounts). 

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και ο κίνδυνος της υποκλοπής των δεδομένων. 

 Το περιβάλλον του προγράμματος (Microsoft Excel) είναι οικείο για τους περισσότερους 

χρήστες, ενώ η μορφή του αλγόριθμου είναι ιδιαίτερη απλή κατά τη χρήση του.  
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Κεφάλαιο 18ο – Σύνοψη, περιορισμοί και προεκτάσεις της έρευνας  

1. Σύνοψη 

Τον 21ο αιώνα, οι σύγχρονες κοινωνίες βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία 

μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησής τους με σκοπό να γίνουν αποτελεσματικότερες και 

αποδοτικότερες για τους πολίτες τους. Στόχος είναι η σταδιακή απαγκίστρωση από τα 

παραδοσιακά γραφειοκρατικά μοντέλα του παρελθόντος και η εξεύρεση ενός μείγματος 

διοίκησης, όπου το κράτος θα έχει τον κεντρικό ρόλο, αλλά οι πολίτες θα συμμετέχουν 

ενεργά και θα αξιοποιούνται στον μέγιστο βαθμό όλοι οι πόροι και οι τεχνολογίες, στα 

πλαίσια μιας δημόσιας δημοκρατικής διακυβέρνησης.  

Κάθε χώρα, ανάλογα με την διοικητική της κουλτούρα, προσεγγίζει διαφορετικά το θέμα 

της διοικητικής μεταρρύθμισης. Στην Ελλάδα, η δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από 

πολυδιάστατες και πολυάριθμες παθογένειες, που λαμβάνουν χώρα εδώ και δεκαετίες. Η 

ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε και στην Ευρωπαϊκη Ένωση σηματοδότησε την απαρχή των 

προσπαθειών για την διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας. Οι μεταρρυθμίσεις, ωστόσο, 

πραγματοποιήθηκαν με αργούς ρυθμούς. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και η 

ένταξη της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης είχαν ως αποτέλεσμα την 

επίσπευση των διαδικασιών.  

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Πρόγραμμα Καλλικράτης άλλαξε ριζικά τον 

αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας, με στόχο την αποκέντρωση της κεντρικής εξουσίας προς τα 

περιφερειακά όργανα. Ο ίδιος νόμος επηρεάσε σημαντικά και τον τομέα της εκπαίδευσης. Η 

θέσπιση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής με σκοπό την αποκέντρωση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, είχε ως στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητάς της, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την αναβάθμιση 

της ποιότητας των υπηρεσιών της και τέλος, την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου, 

μέσω του προσανατολισμού προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Μετά από 10 χρόνια λειτουργίας του νέου οργάνου, η παρούσα έρευνα αποτελεί την 

πρώτη σημαντική και σε πανελλήνια έκταση προσπάθεια αποτίμησης των πεπραγμένων 

σχετικά με τη νέα μορφή λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Ο συγκεκριμένος 

σκοπός επιτεύχθη με την αποτύπωση των αξιολογικών απόψεων και των δυο συμβαλλομένων 

μερών, δηλαδή των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια 

των διευθυντών τους και της τοπικής αυτοδιοίκησης δια των προέδρων των Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας.  
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Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η μετάβαση της Σχολικής Επιτροπής 

από το προηγούμενο καθεστώς στη νέα της μορφή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η 

συγχώνευση όλων των παλιών ανεξάρτητων Σχολικών Επιτροπών σε ένα όργανο που ασκεί 

κεντρική διοίκηση, ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, βοήθησε στο να 

επιτυγχάνεται καλύτερος διοικητικός έλεγχος, περισσότερη οικονομία (ειδικά σε μια περίοδο 

που τα κρατικά κονδύλια για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων έχουν μειωθεί 

κατακόρυφα) και τέλος, ορθότερη ιεράρχηση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι σχολικές μονάδες.  

Εντούτοις, ένα αρκετά μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας εκφράζει τον 

προβληματισμό του με την αλλαγή αυτή, καθώς η διοικητική αποκέντρωση που επιχειρήθηκε 

με τον Καλλικράτη φαίνεται να μην λειτούργησε στην περίπτωση της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής. Η θεσμοθέτηση της Σχολικής Επιτροπής, προσέδωσε μία επίφαση αποκέντρωσης, 

εκδημοκρατισμού και λαϊκής συμμετοχής, καθώς η κεντρική κυβέρνηση διατήρησε την 

εξουσία και την αποφασιστική αρμοδιότητα για τον τρόπο λειτουργίας της. Αν και η 

συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τοπικών κοινωνικών φορέων στην 

εκπαιδευτική διοίκηση εμφανίζει τα χαρακτηριστικά της αποκέντρωσης, εντούτοις, συνεχίζει 

να διαθέτει ρόλο ως επί το πλείστον διαχειριστικό. Ως εκ τουτου, δεν μπορεί να μετέχει 

ουσιαστικά στην χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και στη λήψη κεντρικών αποφάσεων. Με 

άλλα λόγια, αν και ο αυτοδιοικητικός νόμος με την επωνυμία Καλλικράτης έχει 

χαρακτηριστικά διοικητικής αποκέντρωσης (αποσυγκέντρωση), από τη σύλληψή του μέχρι 

και την εφαρμογή του, οι διατάξεις του για την εκπαίδευση αντίκεινται στην αποκεντρωτική 

λογική. Και τούτο διότι, από τη φύση του συγκέντρωσε τις εξουσίες σε ένα όργανο, την 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή, στο επίπεδο του δήμου, στερώντας από τους διευθυντές των 

σχολικών μονάδων (τελευταίο περιφερειακό επίπεδο) τις περισσότερες αρμοδιότητες. 

Επιπρόσθετα, αν και η νέα μορφή λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής έλυσε 

αρκετά από τα προβλήματα του παρελθόντος, φαίνεται ότι το αναθεωρημένο αυτό συλλογικό 

όργανο συνεχίζει να εμφανίζει αρκετές δυσλειτουργίες. Οι δυσλειτουργίες αυτές που 

αφορούν τόσο το ίδιο το όργανο όσο και τη σχολική μονάδα συνοψιζονται στα εξής: 

 Ελλιπής χρηματοδότηση. 

 Έλλειψη καθοδήγησης από την κεντρική διοίκηση. 

 Απουσία κοινού τρόπου διαχείρισης στο σύνολο των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών.  

 Γραφειοκρατία. 
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 Συγκεχυμένο νομοθετικό πλαίσιο, πολυνομία, διπλές αναγνώσεις νόμων. 

 Σχέση εξάρτησης με τον δήμο.  

 Υποστελέχωση σε όλους τους τομείς (γραμματειακή υποστήριξη, τεχνικές υπηρεσίες κ.α) 

 Απουσία εργαλείων για την μετάβαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

 Οι κατανομές των κρατικών κονδυλίων που πρέπει να γίνονται βάσει μαθηματικού τύπου, 

στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών πραγματοποιούνται με 

εικονικό τρόπο και τα ποσά δεν αποδίδονται πλήρως ή/και καθόλου στις σχολικές 

μονάδες.  

 Ένα σημαντικό ποσοστό Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών δεν αναρτά τις αποφάσεις σχετικά 

με τις κατανομές των κονδυλίων στη Διαύγεια.  

Όπως διαφαίνεται λοιπόν, αν και το νέο όργανο βοήθησε σημαντικά τη λειτουργία των 

σχολικών μονάδων, κυρίως στην οικονομκή διαχείριση, η συγκέντρωση όλου αυτού του 

όγκου εργασίας σε συνδυασμό με την ελλιπή χρηματοδότηση, την έλλειψη καθοδήγησης, τη 

γραφειοκρατία, την πολυνομία, τη σχέση εξάρτησης με τον δήμο, την υποστελέχωση σε 

όλους τους τομείς και την απουσία εργαλείων για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, δυσχεραίνει το έργο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και των μελών της, σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό.  

Η συμβολή της παρούσας διατριβής έγκειται στην παρουσίαση ενός νέου γενικού 

πλαισίου, το οποίο στοχεύει στην αποτελεσματικότερη σύνθεση και λειτουργία του οργάνου, 

τόσο σε θέματα διοικητικής όσο και οικονομικής φύσεως. Κεντρικός στόχος αποτελεί ο 

εξορθολογισμός της λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής με ένα ξεκάθαρο, σύγχρονο 

και ρεαλιστικό νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες, θα 

εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις εξελίξεις της τεχνολογίας και θα προσπαθεί να εξυπηρετεί τις 

πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον μαθητή και 

τον εκπαιδευτικό. Παράλληλα με όλα αυτά, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο οικονομικό 

στοιχείο, καθώς οι προτάσεις και οι ιδέες που παρουσιάζονται εδώ, είναι πλήρως 

εναρμονισμένες με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Επομένως, βασίζονται πάνω στις 

αρχές της χρηστής διαχείρισης και της φιλοσοφίας της εξοικονόμησης πόρων.  Προσδοκάται 

δε, ότι τα στοιχεία αυτά θα είναι ικανά να χρησιμεύσουν στην κεντρική διοίκηση για την 

υποβοήθηση της αναδιαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου των Σχολικών Επιτροπών, με 

απώτερο σκοπό μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία προς όφελος όλων των σχολικών 

μονάδων.  
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Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των υπαλλήλων της Σχολικής 

Επιτροπής αποτελεί το λογισμικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία, με 

τίτλο “Αλγόριθμος Κατανομής Κονδυλίων, για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”. Το λογισμικό αυτό, κατά την δημιουργία του οποίου 

λήφθησαν υπόψιν όλες οι πραγματικές και αντικειμενικές συνιστώσες κάθε σχολικής 

μονάδας, αποτελεί ένα υπολογιστικό πρόγραμμα (αλγόριθμος) για την κατανομή της 

χρηματοδότησης από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή προς τις σχολικές μονάδες.  

2. Περιορισμοί της έρευνας  

Με την παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η σφαιρική και ολόπλευρη προσέγγιση όλων των 

πτυχών του θέματος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πανελλήνια έκταση και εξετάστηκαν 

όλοι οι βασικοί συντελεστές της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, τόσο από τον χώρο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (πρόεδροι Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικών Επιτροπών 

Παιδείας), όσο και από τον χώρο της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Ωστόσο, υπήρξαν κάποιοι ανασταλτικοί 

παράγοντες τόσο κατά τον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας, όσο και κατά τη διάρκειά της, οι 

οποίοι δυσκόλεψαν τον ερευνητή και εν γένει, την ερευνητική διαδικάσια.  

Κύριος περιοριστικός παράγοντας για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν η αδυναμία του 

ερευνητή να επισκεφτεί δια ζώσης, νησιωτικούς δήμους της χώρας. Η γεωγραφία της 

Ελλάδας εμποδίζει την διενέργεια ερευνών από μεμονωμένους ερευνητές, καθώς η σύνδεση 

με τους νησιωτικούς προορισμούς είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πολυδάπανη. Αντ’ αυτού, 

υιοθετήθηκε η πρακτική της εξ αποστάσεως επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικών φορμών, που 

ειδικά για το δείγμα που προέρχονταν από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν 

απέδωσε τα αναμενόμενα. 

Περιοριστικό παράγοντα αποτέλεσε επιπλέον, η δυσκολία εντοπισμού των εκπροσώπων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο των προέδρων των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, τόσο και 

των προέδρων Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας. Οι ιστότοποι των δήμων της χώρας δεν είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι με τα πλήρη στοιχεία που απαιτούσε η παρούσα έρευνα, γεγονός που 

δημιουργούσε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα στον ερευνητή μέχρι να τους εντοπίσει και να 

επικοινωνήσει μαζί τους.  

Άλλος σημαντικός περιοριστικός παράγοντας ήταν η δυσκολία ανάκτησης οικονομικών 

κυρίως στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της χώρας. Υπεβλήθησαν αρκετά 

ηλεκτρονικά αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Παιδείας και στην 
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Ελληνική Στατιστική Αρχή, για την παροχή οικονομικών στατιστικών στοιχείων, τα οποία 

δεν ευοδώθηκαν. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, ανακτήθηκαν με 

προσωπικό χρόνο και κόπο του ερευνητή, ερευνώντας αποφάσεις και εγκυκλίους 

παλαιότερων ετών.  

Κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας, ένα επιπλέον περιοριστικός 

παράγοντας ήταν η ύπαρξη πολύ περιορισμένου αριθμού αντίστοιχων ερευνών αναφορικά με 

τη νέα μορφή της Σχολικής Επιτροπής και η έλλειψη αντίστοιχων στατιστικών στοιχείων. 

Λόγω αυτών των ελλείψεων δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί σύγκριση με τα 

αποτελέσματα άλλων μετρήσεων.  

Τέλος, ο τελευταίος παράγοντας που θέτει περιορισμούς στην αξία των συμπερασμάτων 

της έρευνας, σχετίζεται με τους εν γένει περιορισμούς της κοινωνικής έρευνας. Η ποιοτική 

προσέγγιση του θέματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με την διενέργεια συνεντεύξεων, ενέχει 

πάντα τον κίνδυνο οι συμμετέχοντες να δώσουν είτε ανακριβείς/ασαφείς απαντήσεις είτε να 

προσαρμόσουν τις απαντήσεις τους ανάλογα με αυτό που θεωρούν αποδεκτό  από την 

επαγγελματική ομάδα στην οποία ανήκουν.  

3. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Ένα από τα βασικά προβλήματα με το οποία έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη η Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή είναι η σχέση εξάρτησης που έχει με τον δήμο. Η σχέση αυτή στις 

περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία του 

οργάνου, καθώς δημιουργούνται συνεχώς γραφειοκρατικά κωλύματα, που επιφέρουν 

καθυστερήσεις στο έργο της. Πεδίο πρόσφορο προς διερεύνηση αποτελεί η ιδέα της πλήρους 

ανεξαρτητοποίησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και η μετατροπή της σε ένα αυτόνομο 

φορέα, ικανό να επιλύει άμεσα, όσες τακτικές και έκτακτες ανάγκες δημιουργούνται στις 

σχολικές μονάδες και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τους ίδιους τους διευθυντές. Με  

τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να επιτευχτεί (στο μέτρο του δυνατού) η υποσχεθείσα από την 

θέσπιση του Καλλικράτη αποκέντρωση και στην περίπτωση της Σχολικής Επιτροπής.    

Επιπρόσθετα, μία ακόμα πρόταση για περαιτέρω έρευνα αποτελεί η διερεύνηση και η 

δημιουργία ενός πιο σύνθετου και εξειδικευμένου λογισμικού για την οικονομική διαχείριση 

και την επικοινωνία/ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων σε πραγματικό χρόνο (online). Αν και τέτοια 

προγράμματα ήδη υφίστανται και παρέχονται από ιδιώτες έναντι αμοιβής, θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμο και επωφελές, η κεντρική διοίκηση να αποκτήσει ένα αντίστοιχο λογισμικό, το οποίο 
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θα το παρέχει δωρεάν στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές και επιπλέον, θα το χρησιμοποιεί και 

η ίδια, με σκοπό την αμεσότερη ανάκτηση αποκεντρωμένων δεδομένων, τη δημιουργία μιας 

ειδικής προς τούτο κεντρικής βάσης δεδομένων (π.χ Αποθετήριο Λογιστικών Πράξεων 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών), με στόχο την πληρέστερη εποπτεία τους. 

Αν και η παρούσα έρευνα εξετάζει αρκετές από τις πτυχές του προέδρου της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής και κυρίως της σχέσης του με τα υπόλοιπα μέλη του οργάνου, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η αποκλειστική μελέτη του προέδρου, ώστε να ερευνηθούν τα 

χαρακτηριστικά που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση, στα πλαίσια της αποτελεσματικής 

ηγεσίας.  

Τέλος, οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα προέρχονται από τις δύο βασικές 

συμβαλλόμενες πλευρές, από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τον χώρο της εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, μια ακόμη πρόταση για περαιτέρω έρευνα θα αποτελούσε η διερεύνηση των 

αντιλήψεων της κοινωνίας σχετικά με το νέο όργανο. Εκπρόσωποι των Ενώσεων Γονέων και 

των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το δείγμα, ώστε να 

ερευνηθεί τα αποτύπωμα του οργάνου στην κοινωνία και κατά πόσο η νέα του μορφή, 

βοηθάει στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.  
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Παράρτημα  

1. Ερωτήσεις ερωτηματολογίων που προκύπτουν από τους ερευνητικούς 

άξονες. 

 

Πίνακας Π1. Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα 

Επιμέρους ερευνητικοί άξονες Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα 

 

1.1 Αντιλήψεις για τη νέα μορφή της 

Σχολικής Επιτροπής 

 Κατά την άποψη όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων (Σ.Ε, Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιο 

αποτύπωμα έχει αφήσει ο Καλλικράτης στην 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή; 

 

 

 

 

1.2 Το όργανο 

 Πώς έχει διαμορφωθεί το νεό όργανο (μορφή) 

που ονομάζεται Ενιαία Σχολική Επιτροπή; 

 Πώς έχει διαμορφωθεί ο ρόλος του προέδρου 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτοπής; 

 Ποια είναι η σχέση του προέδρου με τα 

υπόλοιπα μέλη; 

 Πόσο έτοιμο είναι ένα νέο πρόσωπο που 

αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής; 

 

1.3 Λειτουργία του οργάνου 
 Πώς έχει διαμορφωθεί η λειτουργία του νέου 

οργάνου; 

 Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων; 

1.4 Υποστήριξη από άτομα ή υπηρεσίες  Υπάρχουν άτομα ή υπηρεσίες που βοηθούν το 

έργο του νέου οργάνου; 

 Πόσο πολύ βοηθούν το έργο του οργάνου; 

1.5 Ρόλος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή διαδραματίζει 

κάποιον ουσιαστικό εκπαιδευτικό ρόλο; 

 

1.6 Προτεινόμενες αλλαγές  
 Κατά την άποψη όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων (Σ.Ε, Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιες είναι οι 

δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σχετικά με 

τη μορφή του νέου οργάνου; 

 

2.1  Έσοδα 
 Από ποιες πηγές προέρχονται τα έσοδα της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής; 

 Γίνονται ενέργειες για την αύξηση αυτών των 

εσόδων; 

 

 

 

 

2.2  Έξοδα 

 Ποια είναι τα έξοδα που έχει να διαχειριστεί η 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή;  

 Υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο για το ποια έξοδα 

πρέπει να αναλαμβάνει ο δήμος, ποια η Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή και ποια οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων;  

 Γίνονται προσπάθειες/ενέργειες για να 

εξοικονομούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι 

πόροι; 
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2.3  Κατανομή κονδυλίων 

 Πώς πραγματοποιείται η κατανομή των 

κονδυλίων στις σχολικές μονάδες; 

 Χρησιμοποιείται κάποιος μαθηματικός τύπος 

(αλγόριθμος) που να κάνει πιο δίκαιη την 

κατανομή;  

 Όλες οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 

λειτουργούν με όμοιο τρόπο; 

 

 

 

 

2.4 Απολογισμός–Έλεγχος–Διαφάνεια  

 Έχουν παρατηρηθεί σπατάλες, σε οποιοδήποτε 

επίπεδο, αναφορικά με τα κονδύλια που 

παρέχονται από το κράτος;  

 Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατάχρησης 

δημοσίου χρήματος, σε οποιοδήποτε επίπεδο, 

αναφορικά με τα κονδύλια που παρέχονται από 

το κράτος; 

 Με ποιους μηχανισμούς αποφεύγεται η 

οικονομική διαφθορά;   

 

 

3.1 Δυσλειτουργίες 

 Κατά την άποψη όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων (Σ.Ε, Δ.Ε.Π, διευθυντές), ποιες είναι οι 

δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σχετικά με 

τη λειτουργία του νέου οργάνου; 

 

Άξονας 1.1 Αντιλήψεις για τη νέα μορφή της Σχολικής Επιτροπής 

 Κατά πόσο συμφωνείτε με τη συνένωση όλων των παλιών Σχολικών Επιτροπών σε 

δύο ενιαίες, μία για την Α/βάθμια και μία για την Β/βάθμια εκπαίδευση; (Σ.Ε) 

 Κατά πόσο συμφωνείτε την άποψη ότι η αλλαγή αυτή, ενισχύει την προσπάθεια 

αποκέντρωσης που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία; (Σ.Ε) 

 Πώς κρίνετε την αλλαγή του Καλλικράτη (ν. 3852/10) στη δομή και λειτουργία της 

Σχολικής Επιτροπής; (Δ.Ε.Π)  

 Πιστεύετε ότι η αλλαγή αυτή, ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία; (Δ.Ε.Π) 

 Κατά πόσο συμφωνείτε με τη συνένωση όλων των παλιών Σχολικών Επιτροπών σε 

δύο ενιαίες, μία για την Α/βάθμια και μία για την Β/βάθμια εκπαίδευση; (Δ) 

 Κατά πόσο συμφωνείτε την άποψη ότι η αλλαγή αυτή, ενισχύει την προσπάθεια 

αποκέντρωσης που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία; (Δ) 

Άξονας 1.2 Το όργανο 

 Από πόσα μέλη αποτελείται το Δ.Σ της Σχολικής επιτροπής του δήμου σας; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τον αριθμό των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής; (Σ.Ε) 
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 Για ποιο λόγο έχει επιλεγεί αυτός ο αριθμός μελών για τη στελέχωση του Δ.Σ; (Σ.Ε) 

 Υπάρχει εκπροσώπηση της ενεργής εκπαιδευτικής κοινότητας στο Δ.Σ της Σχολικής 

Επιτροπής; (Σ.Ε) 

 Υπάρχει εκπροσώπηση των πολιτών (Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων) στο Δ.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής; (Σ.Ε) 

 Υπάρχει εκπροσώπηση της ενεργής μαθητικής κοινότητας στο Δ.Σ της Σχολικής 

Επιτροπής; (Σ.Ε) 

 Υπάρχουν μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν προτιμηθεί για τη στελέχωση 

του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής και λειτουργούν ως «τεχνοκράτες»; (Σ.Ε) 

 Με ποια κριτήρια έχει γίνει η επιλογή των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ, τα οποία δεν 

έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο; (Σ.Ε)  

 Είστε εκλεγμένο μέλος; (Σ.Ε) 

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής πληρώνεται; (Σ.Ε) 

 Έχετε επιμερίσει μέρος των αρμοδιοτήτων σας σε μέλη του Δ.Σ; (Σ.Ε) 

 Χρησιμοποιείτε κάποιο online πρόγραμμα στον υπολογιστή, για την επικοινωνία σας 

και την ανταλλαγή δεδομένων με τους διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων; 

(Σ.Ε) 

 Έχετε έρθει αντιμέτωπος/η με διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων που ασκούν 

έντονες πιέσεις υπερβαίνοντας τα όρια; (Σ.Ε) 

 Έχετε έρθει αντιμέτωπος/η με περιστατικά διευθυντών/ντριων σχολικών μονάδων που 

δεν συνεργάζονται; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την επικοινωνία σας με τους διευθυντές/ντριες 

σχολ. μονάδων; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την παρουσία των διευθυντών/ντριων σχολικών 

μονάδων στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη συνεργασία σας με τους διευθυντές/ντριες σχολ. 

μονάδων; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τον ενεργό ρόλο του Συμβουλίου Σχολικής 

Κοινότητας; (Σ.Ε) 

 Έχετε έρθει αντιμέτωπος/η με πολίτες ή κοινωνικούς φορείς που ασκούν έντονες 

πιέσεις υπερβαίνοντας τα όρια; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ενεργό συμμετοχή κοινωνικών φορέων και 

πολιτών στα δρώμενα της εκπαίδευσης; (Σ.Ε) 
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 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την παρουσία των πολιτών (Ένωση Γονέων και 

Κηδεμόνων) στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την παρουσία των υπόλοιπων μελών στο Δ.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής; (Σ.Ε) 

 Συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας μονάδα; (Δ) 

 Έχετε έρθει αντιμέτωπος/η με πολίτες ή κοινωνικούς φορείς που ασκούν έντονες 

πιέσεις αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής σας μονάδας; (Δ) 

 Χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή (εκτός από emails), για την 

ανταλλαγή δεδομένων με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής; (Δ) 

 Χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή (εκτός από emails), για την 

επικοινωνία σας με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής; (Δ) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την επικοινωνία σας με τον/την Πρόεδρο της 

Σχολικής Επιτροπής; (Δ) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη συνεργασία σας με τον/την Πρόεδρο της 

Σχολικής Επιτροπής; (Δ) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ενεργό συμμετοχή κοινωνικών φορέων και 

πολιτών στα δρώμενα της εκπαίδευσης; (Δ) 

 Εάν είστε μέλος του Δ.Σ της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του δήμου σας, έχει 

επιμεριστεί μέρος των αρμοδιοτήτων του/της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής σε 

μέλη του Δ.Σ; (Δ) 

 Κατά πόσο συμφωνείτε με την άποψη δημιουργίας επιμορφωτικών  σεμιναρίων για 

τους προέδρους Σχολικών Επιτροπών, πάνω σε θέματα ανάλυσης εκπαιδευτικών 

αναγκών, κατανομής και διαχείρισης κονδυλίων; (Σ.Ε)  

 Θα αλλάζατε κάτι στη σημερινή μορφή της Σχολικής Επιτροπής; Εάν ναι, τι θα ήταν 

αυτό; (Σ.Ε) 

 Θα αλλάζατε κάτι στη σημερινή μορφή της Σχολικής Επιτροπής; Εάν ναι, τι θα ήταν 

αυτό; (Δ.Ε.Π) 

 Θα αλλάζατε κάτι στη σημερινή μορφή της Σχολικής Επιτροπής; Εάν ναι, τι θα ήταν 

αυτό; (Δ) 

Άξονας 1.3 Λειτουργία του οργάνου 

 Πόσες φορές το μήνα συνεδριάζει το Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής σας; (Σ.Ε) 

 Έχει απαρτία το Δ.Σ όταν συνεδριάζετε; (Σ.Ε) 
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 Οι ρόλοι ανάμεσα στα μέλη στο Δ.Σ είναι διακριτοί; (Σ.Ε) 

 Ο πολιτικός φορέας του κάθε μέλους, επηρεάζει τη λειτουργία της Σχολικής 

Επιτροπής; (Σ.Ε) 

 Έχουν δημιουργηθεί συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; (Σ.Ε) 

 Έχουν παρατηρηθεί περιστατικά κομματικών αντιπαραθέσεων κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το κλίμα των συνεδριάσεων; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ μεταξύ τους; 

(Σ.Ε) 

 Εάν είστε μέλος του Δ.Σ της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του δήμου σας, οι ρόλοι 

ανάμεσα στα μέλη στο Δ.Σ είναι διακριτοί; (Δ) 

 Εάν είστε μέλος του Δ.Σ της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του δήμου σας, ο πολιτικός 

φορέας του κάθε μέλους, επηρεάζει τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής; (Δ) 

 Εάν είστε μέλος του Δ.Σ της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του δήμου σας, έχουν 

δημιουργηθεί συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; (Δ) 

 Εάν είστε μέλος του Δ.Σ της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του δήμου σας, έχετε 

παρατηρήσει περιστατικά κομματικών αντιπαραθέσεων κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων; (Δ) 

 Εάν είστε μέλος του Δ.Σ της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του δήμου σας, οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων είναι συλλογικές; 

(Δ) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το κλίμα των συνεδριάσεων; (Δ) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ μεταξύ τους; 

(Δ) 

Άξονας 1.4 Υποστήριξη από άτομα ή υπηρεσίες 

 Υπάρχουν άτομα ή υπηρεσίες που έχουν υποστηρικτικό ρόλο και βοηθούν το έργο 

σας; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την παρουσία και το έργο των τεχνικών υπηρεσιών 

του δήμου (τεχνικοί, υδραυλικοί κ.τ.λ); (Δ) 

Άξονας 1.5 Εκπαιδευτικός ρόλος ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 
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 Πέραν από την οικονομική διαχείριση, ενισχύετε με κάποιον τρόπο τον εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα του σχολείου; Εάν ναι, ποιος είναι αυτός; (Σ.Ε) 

 Έχετε παρατηρήσει φαινόμενα κατά τα οποία η Σ.Ε αναλαμβάνει από μόνη της 

εκπαιδευτικές δράσεις παρεμβαίνοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία; Εάν ναι, τι 

είδους παρεμβάσεις ήταν αυτές; (Δ) 

Άξονας 2.1  Έσοδα 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το μέγεθος της χρηματοδότησης που λαμβάνετε 

από την πολιτεία; (Σ.Ε) 

 Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά από ποιους πόρους προέρχονται τα έσοδα της 

Σχολικής Επιτροπής; (Σ.Ε) 

 Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά από πού προέρχονται τα κονδύλια για τις δύο 

Σχολικές Επιτροπές; (Δ.Ε.Π) 

 Κάθε πότε λαμβάνετε αυτήν τη χρηματοδότηση; (Δ.Ε.Π) 

 Λειτουργούν τα κυλικεία στις σχολικές μονάδες του δήμου σας; Εάν ναι, πώς 

διαχειρίζεστε τα έσοδα που προέρχονται από τα κυλικεία; Εάν όχι, για ποιους λόγους 

δεν λειτουργούν; (Σ.Ε) 

 Λειτουργεί το κυλικείο στη σχολική σας μονάδα; Εάν ναι, τα έσοδα από το μίσθωμα 

του κυλικείου τα διαχειρίζεστε εσείς; (Δ) 

 Σε ποιες ενέργειες προβαίνετε όταν το ποσό που έχετε να διαχειριστείτε δεν επαρκεί 

για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων; (Σ.Ε) 

 Τα κονδύλια αυτά επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών των σχολικών 

μονάδων του δήμου σας; Εάν όχι, από πού βρίσκετε επιπλέον χρηματοδότηση; 

(Δ.Ε.Π) 

 Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης που σας αποδίδεται επαρκεί για την κάλυψη των 

λειτουργικών σας αναγκών; (Δ) 

Άξονας 2.2  Έξοδα 

 Ποιος πληρώνει τα πάγια έξοδα της σχολικής μονάδας (Δ.Ε.Κ.Ο, πετρέλαιο, 

καθαρίστριες, σχολικούς τροχονόμους, φθορές, συντήρηση κτιρίων και επισκευές, 

λειτουργικές ανάγκες); (Σ.Ε) 

 Ποια έξοδα καλύπτει η Σχολική Επιτροπή; (Σ.Ε) 
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 Πληρώνετε ο ίδιος/η ίδια τα πάγια έξοδα της σχολικής σας μονάδας (Δ.Ε.Κ.Ο, 

πετρέλαιο κτλ.); (Δ) 

 Από ποια κονδύλια πληρώνονται οι καθαρίστριες των σχολικών μονάδων; 

Επιβαρύνεται η Σχολική Επιτροπή; (Σ.Ε) 

 Πώς θα σχολιάζατε τη νομοθεσία για τις σχολικές καθαρίστριες; Αφήνει κατά την 

άποψή σας, ανοιχτό κάποιο παράθυρο διαπλοκής; (Σ.Ε) 

 Από ποια κονδύλια πληρώνονται οι σχολικοί τροχονόμοι; Επιβαρύνεται η Σχολική 

Επιτροπή; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την καθαριότητα στη σχολική σας μονάδα; (Δ) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την επάρκεια της σχολικής σας μονάδας σε 

προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής; (Δ) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το έργο που επιτελεί ο σχολικός τροχονόμος; (Δ) 

 Πώς ακριβώς προϋπολογίζονται οι ανάγκες των σχολείων για πετρέλαιο; (Σ.Ε) 

 Πώς γίνεται ο διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου; (Σ.Ε) 

 Πώς πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με πετρέλαιο; (Σ.Ε) 

 Πώς ελέγχεται η κατανάλωση; (Σ.Ε) 

 Είστε ικανοποιημένος από την ενεργειακή κλίμακα των σχολείων; (Σ.Ε) 

 Έχετε κάνει κάποιες προσπάθειες για να τα βελτιώσετε; (Σ.Ε) 

 Έχουν άδειες τα σχολεία; (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την προμήθεια εξοπλισμού από τις Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε.; (Σ.Ε)  

 Είναι οι σχολικές μονάδες της περιοχής σας πλήρως εξοπλισμένες με τα σύγχρονα 

εποπτικά μέσα διδασκαλίας; (προτζέκτορες, διαδραστικοί πίνακες) (Σ.Ε) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την επάρκεια της σχολικής σας μονάδας σε 

αναλώσιμα υλικά; (Δ)  

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την επάρκεια της σχολικής σας μονάδας σε υλικά 

αναγκαία για την διδασκαλία των μαθημάτων; (Δ) 

 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την προμήθεια εξοπλισμού από τις Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε.; (Δ) 

 Είναι η σχολική σας μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, διαδραστικοί πίνακες); (Δ) 

 Έχει παλιότερα χρέη η Σχολική Επιτροπή στην οποία είστε Πρόεδρος; (Σ.Ε)  
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Άξονας 2.3  Κατανομή κονδυλίων 

 Ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων που εφαρμόζετε ακολουθεί τη νομοθεσία που 

αφορά την κατανομή των πιστώσεων των σχολικών μονάδων; (Σ.Ε) 

 Πιστεύετε ότι ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων που εφαρμόζεται, ακολουθεί τη 

νομοθεσία που αφορά την κατανομή των πιστώσεων των σχολικών μονάδων; (Δ) 

 Το ποσό που προκύπτει από τα έσοδα, το κατανέμετε ολόκληρο στις σχολικές 

μονάδες; (Σ.Ε) 

 Χρησιμοποιείτε κάποιον μαθηματικό τύπο για την κατανομή των πιστώσεων; Εάν όχι, 

πώς ακριβώς γίνεται η κατανομή; (Σ.Ε) 

 Εάν ναι, μπορείτε να μου αναφέρετε τις μεταβλητές αυτού του τύπου; (Σ.Ε) 

 Πιστεύετε ότι οι μεταβλητές αυτού του τύπου είναι επαρκείς; Θα θέλατε να 

προσθέσετε κάποια μεταβλητή; (Σ.Ε) 

 Εάν το ποσό των εσόδων παραμένει ολόκληρο στη Σχολική Επιτροπή, με ποιο τρόπο 

χρηματοδοτείτε τις σχολικές μονάδες για την κάλυψη των λειτουργικών τους 

αναγκών; (Σ.Ε) 

 Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο επιμερίζετε αυτά τα 

κονδύλια στις δύο Σχολικές Επιτροπές; (Δ.Ε.Π) 

 Τι μέρος του ποσού των κρατικών κονδυλίων λαμβάνεται από τη Σχολική Επιτροπή; 

(Δ) 

 Από τη στιγμή που οι πόροι πιστώνονται στους λογαριασμούς της Σχολικής 

Επιτροπής, πόσο διάστημα περνάει για να αποδοθούν στους λογαριασμούς των 

σχολικών μονάδων; (Σ.Ε) 

 Πιστεύετε ότι ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων που εφαρμόζετε είναι 

αποτελεσματικός; (Σ.Ε) 

 Εάν όχι, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που έχετε σκεφτεί να εφαρμόσετε; (Σ.Ε) 

 Κατά πόσο συμφωνείτε με τη δημιουργία ενός λογισμικού, το οποίο θα ρύθμιζε 

αυτόματα τις κατανομές των κονδυλίων προς τις σχολικές μονάδες; (Σ.Ε)  

 Κατά πόσο συμφωνείτε με τη δημιουργία ενός κοινού λογισμικού για όλες τις 

Σχολικές Επιτροπές της χώρας, το οποίο θα ρύθμιζε αυτόματα τις κατανομές των 

κονδυλίων προς τις σχολικές μονάδες; (Δ) 

Άξονας 2.4 Απολογισμός – Έλεγχος 
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 Έχετε εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή κατάχρησης δημόσιου χρήματος στους 

κόλπους της Σχολικής Επιτροπής που προεδρεύετε; (Σ.Ε) 

 Έχετε εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή κατάχρησης δημόσιου χρήματος από 

παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών; (Σ.Ε) 

 Έχετε εντοπίσει αλόγιστες σπατάλες ή περιστατικά κατάχρησης δημόσιου χρήματος 

από διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων; (Σ.Ε) 

 Είναι στις αρμοδιότητες σας ο έλεγχος των Σχολικών Επιτροπών; Εάν ναι, τι ακριβώς 

ελέγχετε; (Δ.Ε.Π) 

 Έχετε εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή κατάχρησης δημοσίου χρήματος από τις 

δύο Σχολικές Επιτροπές; Τι αφορούσαν; Μπορείτε να δώσετε κάποιο παράδειγμα; Σε 

ποιες ενέργειες έχετε προβεί; (Δ.Ε.Π) 

 Έχετε εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή κατάχρησης δημοσίου χρήματος από 

παλιότερες Σχολικές Επιτροπές; Τι αφορούσαν; Μπορείτε να δώσετε κάποιο 

παράδειγμα; Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί; (Δ.Ε.Π) 

 Έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας περιπτώσεις μη ορθής διαχείρισης των κονδυλίων 

από τη Σχολική Επιτροπή; (Δ) 

 Υπάρχει κάποιο πρόσωπο ή όργανο που ασκεί οικονομικό έλεγχο στη Σχολική 

Επιτροπή; Εάν ναι, ποιο είναι αυτό; Πόσο συχνά; (Σ.Ε) 

 Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία του οικονομικού ελέγχου; (Σ.Ε) 

 Αναρτώνται κάπου τα αποτελέσματα κατανομής των πιστώσεων; Εάν ναι, πού 

ακριβώς; (Σ.Ε) 

 Αναρτώνται κάπου τα αποτελέσματα της κατανομής αυτών των κονδυλίων; (Δ.Ε.Π) 

 Το ποσό που σας πιστώνεται από την Σχολική Επιτροπή αναρτάται στο διαδίκτυο; (Δ) 

Άξονας 3.1 Δυσλειτουργίες 

 Κατά την άποψή σας, έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Σχολικής 

Επιτροπής; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές; (Σ.Ε) 

 Έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών; Εάν 

ναι, ποιες είναι αυτές; (Δ.Ε.Π) 

 Κατά την άποψή σας, έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Σχολικής 

Επιτροπής; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές; (Δ) 
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2. Γενικές μεταρρυθμίσεις του Καλλικράτη στην εκπαίδευση 

Παρακάτω παρατίθενται γενικές διατάξεις του ν. 3852/2010, σχετικά με μεταβιβαζόμενες 

αρμοδιότητες στους δήμους, στον τομέα της Παιδείας.  

Σύμφωνα με το αρ. 94 του ν. 3852/2010: 

α) Στο αρ. 75 παρ. Ι του ν. 3463/2006137, υπό τον τομέα Ε΄ («Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης»), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:  

1. Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 

2. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, 

καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

3. Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου 

(ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών. 

4. Ο διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων, η εποπτεία και η ρύθμιση θεμάτων 

λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων 

Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και 

ΚΕΠΕΠ). 

5. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή 

βρεφονηπιακών σταθμών. 

β) Στο αρ. 75 παρ. Ι του ν. 3463/2006 , υπό τον τομέα Στ΄ («Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού»), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Η εκτέλεση προγραμμάτων διά βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και 

περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου 

για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να 

χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. 

3. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση 

σχολικών κτιρίων. 

                                                             
137 ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) – «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 



563 
 

4. Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και 

συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης 

ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης 

των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής 

μονάδας. 

5. Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή. 

6. Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης 

της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης 

μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων. 

7. Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 

8. Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, 

δευτερεουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. 

9. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν 

έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. 

10. Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, 

εφόσον έχουν τοπική σημασία. 

11. Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για 

μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών 

12. Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας 

τους.    

13. Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των 

σχολικών κτιρίων. 

14. H επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν 

εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους. 

15. Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των 

διοικητικών ορίων του οικείου δήμου. 
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16. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών  μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, 

μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής 

δωματίου),  σύμφωνα με τις διατάξεις  του β.δ/τος  16/1966 (ΦΕΚ 7, Α). 

17. Η συμμετοχή εκπροσώπου  του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ, 

τοπικής εμβέλειας. 

18. Η επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες 

στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. 

19. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται κατόπιν  γνώμης της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, 

προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ΄ αντιστοιχία προς τους οικείους 

δήμους, εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό 

τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαστικό ζήτημα. 
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3. Ερωτηματολόγιο συνέντευξης Προέδρων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών 

Ερωτηματολόγιο συνέντευξης Προέδρων 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών 

Μελέτη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

(Συμπληρώνεται από προέδρους Α’βάθμιων και Β’βάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών. 

Σημειώστε με ένα  Χ  στο αντίστοιχο τετραγωνάκι). 

 

Ημερ/νία: …………………………..                                  1. Κωδ.Ερωτημ.: ………….  

2. Περιφ: …………………………… 

3. Νομός: ……………………………                                                            

4. Δήμος: …………………………… 

5. Περιοχή:     Αστική □         Ημι-αστική □         πεδινή αγροτ./κτηνοτ. □  

                          Ημι-ορεινή αγροτ./κτηνοτ. □   Ορεινή αγροτ./κτηνοτ. □ 

6. Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής:     Α’βάθμιας □    Β’βάθμιας □  

7. Φύλο:    Άντρας □     Γυναίκα □ 

8. Ηλικία: ……. έτη 

9. Επάγγελμα: ………………………………………….. 

10. Μορφωτικό επίπεδο:    □   Απόφοιτος Λυκείου        

                                                □   Απόφοιτος ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ 

                                                □   Μεταπτυχιακές σπουδές 

                                                □   Διδακτορικές σπουδές 

11. Είστε εκλεγμένο μέλος;        Ναι □     Όχι □ 
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(Στις παρακάτω ερωτήσεις απαντήστε με Ναι ή ΟΧΙ) 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 
12. Έχετε έρθει αντιμέτωπος/η με διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων 

που ασκούν έντονες πιέσεις υπερβαίνοντας τα όρια; □ □ 
13. Έχετε έρθει αντιμέτωπος/η με περιστατικά διευθυντών/ντριων 

σχολικών μονάδων που δεν συνεργάζονται; □ □ 
14. Έχετε έρθει αντιμέτωπος/η με πολίτες ή κοινωνικούς φορείς που 

ασκούν έντονες πιέσεις υπερβαίνοντας τα όρια; □ □ 
15. Υπάρχει εκπροσώπηση της ενεργής εκπαιδευτικής κοινότητας στο 

Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; □ □ 
16. Υπάρχει εκπροσώπηση των πολιτών (Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων) 

στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; □ □ 
17. Υπάρχει εκπροσώπηση της ενεργής μαθητικής κοινότητας στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; (Να απαντηθεί μόνο από τον πρόεδρο της 
Β’θμιας Σχολικής Επιτροπής) 

□ □ 

18. Οι ρόλοι ανάμεσα στα μέλη στο Δ.Σ είναι διακριτοί; 
□ □ 

19. Έχετε επιμερίσει μέρος των αρμοδιοτήτων σας σε μέλη του Δ.Σ;   
□ □ 

20. Ο πολιτικός φορέας του κάθε μέλους, επηρεάζει τη λειτουργία της 
Σχολικής Επιτροπής; □ □ 

21. Έχουν δημιουργηθεί συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ της Σχολικής 
Επιτροπής; □ □ 

22. Έχουν παρατηρηθεί περιστατικά κομματικών αντιπαραθέσεων κατά 
τη διάρκεια των συνεδριάσεων; □ □ 

23. Υπάρχουν μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν προτιμηθεί για 
τη στελέχωση του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής και λειτουργούν ως 
«τεχνοκράτες»; 

□ □ 

24. Χρησιμοποιείτε κάποιο online πρόγραμμα στον υπολογιστή, για την 
επικοινωνία σας και την ανταλλαγή δεδομένων με τους 
διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων; 

□ □ 

25. Υπάρχουν άτομα ή υπηρεσίες που έχουν υποστηρικτικό ρόλο και 
βοηθούν το έργο σας; □ □ 

26. Ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων που εφαρμόζετε ακολουθεί τη 
νομοθεσία που αφορά την κατανομή των πιστώσεων των σχολικών 
μονάδων; 

□ □ 

27. Έχετε εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή κατάχρησης δημόσιου 
χρήματος στους κόλπους της Σχολικής Επιτροπής που προεδρεύετε; □ □ 

28. Έχετε εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή κατάχρησης δημόσιου 
χρήματος από παλιότερα Δ.Σ Σχολικών Επιτροπών; □ □ 

29. Έχετε εντοπίσει αλόγιστες σπατάλες ή περιστατικά κατάχρησης 
δημόσιου χρήματος από διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων; □ □ 

30. Είναι οι σχολικές μονάδες της περιοχής σας πλήρως εξοπλισμένες με 
τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας; (προτζέκτορες, 
διαδραστικοί πίνακες) 

□ □ 
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Παρακαλώ, δηλώστε πόσο ικανοποιημένος/η είστε από: 

  Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Απόλυτα 

31. την επικοινωνία σας με τους 
διευθυντές/ντριες σχολ. μονάδων. □ □ □ □ □ 

32. τη συνεργασία σας με τους 
διευθυντές/ντριες σχολ. μονάδων. □ □ □ □ □ 

33. τον ενεργό ρόλο του Συμβουλίου 
Σχολικής Κοινότητας. □ □ □ □ □ 

34. την ενεργό συμμετοχή κοινωνικών 
φορέων και πολιτών στα δρώμενα 
της εκπαίδευσης. 

□ □ □ □ □ 

35. την παρουσία των 
διευθυντών/ντριων σχολ. μονάδων 
στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής. 

□ □ □ □ □ 

36. την παρουσία των πολιτών (Ένωση 
Γονέων και Κηδεμόνων) στο Δ.Σ της 
Σχολικής Επιτροπής. 

□ □ □ □ □ 

37. την παρουσία των υπόλοιπων μελών 
στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής. □ □ □ □ □ 

38. τον αριθμό των μελών που 
απαρτίζουν το Δ.Σ της Σχολικής 
Επιτροπής. 

□ □ □ □ □ 

39. το κλίμα των συνεδριάσεων. 
□ □ □ □ □ 

40. τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ 
μεταξύ τους. □ □ □ □ □ 

41. το μέγεθος της χρηματοδότησης που 
λαμβάνετε από την πολιτεία. □ □ □ □ □ 

42. την προμήθεια εξοπλισμού από τις 
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. □ □ □ □ □ 

Κατά πόσο συμφωνείτε με: 

  Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

43. τη συνένωση όλων των 
παλιών Σχολ. Επιτροπών σε 
δύο ενιαίες, μία για την 
Α/βάθμια και μία για την 
Β/βάθμια εκπαίδευση. 

□ □ □ □ □ 

44. την άποψη ότι η αλλαγή 
αυτή, ενισχύει την 
προσπάθεια αποκέντρωσης 
που επιχειρείται από την 
ελληνική πολιτεία. 

□ □ □ □ □ 

45. τη δημιουργία ενός 
λογισμικού, το οποίο θα 
ρύθμιζε αυτόματα τις 
κατανομές των κονδυλίων 
προς τις σχολ. μονάδες και 
ενός online προγράμματος  
επικοινωνίας & ανταλλαγής 

        

□ 

      

□ 

        

□ 

 

□ 

 

□ 
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δεδομ. με τους διευθυντές. 

46. την άποψη δημιουργίας 
επιμορφωτικών  σεμιναρ. 
για τους προέδρους Σχολ. 
Επιτροπών, πάνω σε 
θέματα ανάλυσης 
εκπαιδευτικών αναγκών, 
κατανομής και διαχείρισης 
κονδυλίων. 

 

□ 
 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

47. Από πόσα μέλη αποτελείται το Δ.Σ της Σχολικής επιτροπής του δήμου σας; ………. 

48. Πόσες φορές το μήνα συνεδριάζει το Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής σας; 

        Καμία φορά □    1 φορά □    2 φορές □    3 φορές □    4 φορές □    

49. Λειτουργούν τα κυλικεία στις σχολικές μονάδες του δήμου σας; 

       Ναι  □      Όχι  □     Ναι, αλλά όχι σε όλες □ 

49.1. Εάν ναι, πώς διαχειρίζεστε τα έσοδα που προέρχονται από τα κυλικεία; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

49.2. Εάν όχι, για ποιους λόγους δεν λειτουργούν; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

50. Αναρτώνται κάπου τα αποτελέσματα κατανομής των πιστώσεων; 

      Ναι  □      Όχι  □   

50.1. Εάν ναι, πού ακριβώς; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

51. Πέραν από την οικονομική διαχείριση, ενισχύετε με κάποιον τρόπο τον 

      εκπαιδευτικό χαρακτήρα του σχολείου; 

       Ναι  □      Όχι  □   

51.1. Εάν ναι, ποιος είναι αυτός; 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερωτήσεις συνέντευξης 

52.  Για ποιο λόγο έχει επιλεγεί αυτός ο αριθμός μελών για τη στελέχωση του Δ.Σ; 

53. Έχει απαρτία το Δ.Σ όταν συνεδριάζετε; 

54. Με ποια κριτήρια έχει γίνει η επιλογή των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ, τα οποία δεν 
έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο; 

55. Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά από ποιους πόρους προέρχονται τα έσοδα της 
Σχολικής Επιτροπής; 

56. Σε ποιες ενέργειες προβαίνετε όταν το ποσό που έχετε να διαχειριστείτε δεν επαρκεί για 
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων; 

57. Έχει παλιότερα χρέη η Σχολική Επιτροπή στην οποία είστε Πρόεδρος; 

58. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής πληρώνεται; 

59. Το ποσό που προκύπτει από τα έσοδα, το κατανέμετε ολόκληρο στις σχολικές μονάδες; 

Εάν ναι, 

59.1.1.  Χρησιμοποιείτε κάποιον μαθηματικό τύπο για την κατανομή των πιστώσεων; 

59.1.2.  Εάν όχι, πώς ακριβώς γίνεται η κατανομή; 

59.1.3.  Εάν ναι, μπορείτε να μου αναφέρετε τις μεταβλητές αυτού του τύπου; 

59.1.4.  Πιστεύετε ότι οι μεταβλητές αυτού του τύπου είναι επαρκείς; Θα θέλατε να 
προσθέσετε κάποια μεταβλητή; 

59.1.5.  Ποιος πληρώνει τα πάγια έξοδα της σχολικής μονάδας (Δ.Ε.Κ.Ο, πετρέλαιο, 
καθαρίστριες, σχολικούς τροχονόμους, φθορές, συντήρηση κτιρίων και 
επισκευές, λειτουργικές ανάγκες); 

59.1.6.  Από τη στιγμή που οι πόροι πιστώνονται στους λογαριασμούς της Σχολικής 
Επιτροπής, πόσο διάστημα περνάει για να αποδοθούν στους λογαριασμούς 
των σχολικών μονάδων; 

 

Εάν όχι,  

59.2.1.  Ποια έξοδα καλύπτει η Σχολική Επιτροπή; 

59.2.2.  Αν αφαιρεθούν τα έξοδα που αναφέρατε παραπάνω, το υπόλοιπο ποσό πώς 
το διαχειρίζεστε; 

59.2.3.  Εάν το κατανέμετε στις σχολικές μονάδες, χρησιμοποιείτε κάποιον 
μαθηματικό τύπο; 

59.2.4.  Εάν ναι, μπορείτε να μου αναφέρετε τις μεταβλητές αυτού του τύπου; 

59.2.5.  Πιστεύετε ότι οι μεταβλητές αυτού του τύπου είναι επαρκείς; Θα θέλατε να 
προσθέσετε κάποια μεταβλητή; 
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59.2.6.  Από τη στιγμή που οι πόροι πιστώνονται στους λογαριασμούς της Σχολικής 
Επιτροπής, πόσο διάστημα περνάει για να αποδοθούν στους λογαριασμούς 
των σχολικών μονάδων; 

 

59.3.1 Εάν το ποσό των εσόδων παραμένει ολόκληρο στη Σχολική Επιτροπή, με ποιο τρόπο 
χρηματοδοτείτε τις σχολικές μονάδες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών; 

60. Πιστεύετε ότι ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων που εφαρμόζετε είναι 
αποτελεσματικός;  

60.1. Εάν όχι, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που έχετε σκεφτεί να εφαρμόσετε; 

61. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο ή όργανο που ασκεί οικονομικό έλεγχο στη Σχολική Επιτροπή; 

61.1. Εάν ναι, ποιο είναι αυτό; 

61.2. Πόσο συχνά;  

61.3. Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία του οικονομικού ελέγχου; 

62. Από ποια κονδύλια πληρώνονται οι καθαρίστριες των σχολικών μονάδων; Επιβαρύνεται 
η Σχολική Επιτροπή; 

63. Πώς θα σχολιάζατε τη νομοθεσία για τις σχολικές καθαρίστριες; Αφήνει κατά την άποψή 
σας, ανοιχτό κάποιο παράθυρο διαπλοκής; 

64. Από ποια κονδύλια πληρώνονται οι σχολικοί τροχονόμοι; Επιβαρύνεται η Σχολική 
Επιτροπή; 

65. Πώς ακριβώς προϋπολογίζονται οι ανάγκες των σχολείων για πετρέλαιο; 

66. Πώς γίνεται ο διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου; 

67. Πώς πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με πετρέλαιο; 

68. Πώς ελέγχεται η κατανάλωση; 

69. Είστε ικανοποιημένος από την ενεργειακή κλίμακα των σχολείων; 

70. Έχετε κάνει κάποιες προσπάθειες για να τα βελτιώσετε; 

71. Έχουν άδειες τα σχολεία; 

72. Θα αλλάζατε κάτι στη σημερινή μορφή της Σχολικής Επιτροπής; 

72.1. Εάν ναι, τι θα ήταν αυτό; 

73. Κατά την άποψή σας, έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες στη σημερινή μορφή και 
λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής; 

73.1. Εάν ναι, ποιες είναι αυτές; 
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4. Ερωτηματολόγιο συνέντευξης Προέδρων Δημοτικών Επιτροπών 

Παιδείας 

Ερωτηματολόγιο συνέντευξης Προέδρων 

Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας 

Μελέτη της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

 

Ημερ/νία: …………………………..                                  1. Κωδ.Ερωτημ.: ………….  

 

2. Περιφ: ……………………………  

3. Νομός: ……………………………                                                            

4. Δήμος: …………………………… 

5. Περιοχή:     Αστική □         Ημι-αστική □         πεδινή αγροτ./κτηνοτ. □  

                          Ημι-ορεινή αγροτ./κτηνοτ. □   Ορεινή αγροτ./κτηνοτ. □ 

6. Φύλο:    Άντρας □     Γυναίκα □ 

 

7. Ηλικία: ……. έτη 

8. Επάγγελμα: …………………………………… 

9. Μορφωτικό επίπεδο:    □   Απόφοιτος Λυκείου        

                                                □   Απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 

                                                □   Μεταπτυχιακές σπουδές 

                       □   Διδακτορικές σπουδές 
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10. Πώς κρίνετε την αλλαγή του Καλλικράτη (ν. 3852/10) στη δομή και λειτουργία της 

Σχολικής Επιτροπής; 

11. Πιστεύετε ότι η αλλαγή αυτή, ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται 

από την ελληνική πολιτεία; 

12. Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά από πού προέρχονται τα κονδύλια για τις δύο 

Σχολικές Επιτροπές; 

13. Κάθε πότε λαμβάνετε αυτήν τη χρηματοδότηση; 

 

14. Τα κονδύλια αυτά επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών των σχολικών μονάδων 

του δήμου σας;  

Ναι     Όχι  

14.1. Εάν όχι, από πού βρίσκετε επιπλέον χρηματοδότηση; 

 

15. Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο επιμερίζετε αυτά τα 

κονδύλια στις δύο Σχολικές Επιτροπές; 

16. Αναρτώνται κάπου τα αποτελέσματα της κατανομής αυτών των κονδυλίων; 

 

17. Είναι στις αρμοδιότητες σας ο έλεγχος των Σχολικών Επιτροπών; 

 Ναι     Όχι  

17.1. Εάν ναι, τι ακριβώς ελέγχετε; 

 

18. Έχετε εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή κατάχρησης δημοσίου χρήματος από τις δύο 

Σχολικές Επιτροπές; 

Ναι     Όχι  

Εάν ναι,  

18.1. Τι αφορούσαν; Μπορείτε να δώσετε κάποιο παράδειγμα; 

18.2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί; 

19. Έχετε εντοπίσει περιστατικά διαφθοράς ή κατάχρησης δημοσίου χρήματος από 

παλιότερες Σχολικές Επιτροπές; 
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Ναι     Όχι  

Εάν ναι, 

19.1. Τι αφορούσαν; Μπορείτε να δώσετε κάποιο παράδειγμα; 

19.2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί; 

 

20. Έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες στη σημερινή μορφή και λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών; 

Ναι     Όχι  

20.1. Εάν ναι, ποιες είναι αυτές; 
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5. Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων 
Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων 

Μελέτη της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

(Συμπληρώνεται από διευθυντές/νριες σχολικών μονάδων Α’βάθμιας και Β’βάθιας 

εκπαίδευσης. Σημειώστε με ένα  Χ  στο αντίστοιχο τετραγωνάκι). 

 

Ημερ/νία: ………………………....                                  1. Κωδ.Ερωτημ.: ………….  

2. Περιφ:  ………………………….. 

3. Νομός: ……………………………                                                            

4. Δήμος: …………………………… 

5. Περιοχή:     Αστική □         Ημι-αστική □         πεδινή αγροτ./κτηνοτ. □  

                          Ημι-ορεινή αγροτ./κτηνοτ. □   Ορεινή αγροτ./κτηνοτ. □ 

6. Βαθμίδα Εκπαίδευσης σχολικής μονάδας:  

Α’βάθμια:     Νηπιαγωγείο □         Δημοτικό □     Άλλο: …………………….. 

Β’βάθμια:     Γυμνάσιο □      ΓΕΛ □      ΕΠΑ.Λ □         Άλλο: …………………….. 

7. Οργανικότητα σχολικής μονάδας: ……/θέσιο 

8. Φύλο:    Άντρας □     Γυναίκα □ 

9. Ηλικία: ……. έτη 

10. Επιπλέον Σπουδές:  Όχι □  Μεταπτ. σπουδές □  Διδακτ. Σπουδές □ 

11. Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας:  ……. έτη 

12. Συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας:  ……. έτη 
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(Στις παρακάτω ερωτήσεις απαντήστε με Ναι ή ΟΧΙ) 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 
13. Συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; □ □ 
14. Έχετε έρθει αντιμέτωπος/η με πολίτες ή κοινωνικούς φορείς που 

ασκούν έντονες πιέσεις αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή της 
σχολικής σας μονάδας; 

□ □ 

15. Λειτουργεί το κυλικείο στη σχολική σας μονάδα; 
□ □ 

16. Εάν ναι, τα έσοδα από το μίσθωμα του κυλικείου τα διαχειρίζεστε 
εσείς; □ □ 

17. Πληρώνετε ο ίδιος/η ίδια τα πάγια έξοδα της σχολικής σας μονάδας 
(Δ.Ε.Κ.Ο, πετρέλαιο κτλ.); □ □ 

18. Πιστεύετε ότι ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων που 
εφαρμόζεται, ακολουθεί τη νομοθεσία που αφορά την κατανομή 
των πιστώσεων των σχολικών μονάδων; 

□ □ 

19. Έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας περιπτώσεις μη ορθής 
διαχείρισης των κονδυλίων από τη Σχολική Επιτροπή; □ □ 

20. Χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή (εκτός από 
emails), για την ανταλλαγή δεδομένων με τον/την Πρόεδρο της 
Σχολικής Επιτροπής; 

□ □ 

21. Χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή (εκτός από 
emails), για την επικοινωνία σας με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής 
Επιτροπής; 

□ □ 

22. Το ποσό που σας πιστώνεται από την Σχολική Επιτροπή αναρτάται 
στο διαδίκτυο; □ □ 

23. Είναι η σχολική σας μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη με τα σύγχρονα 
εποπτικά μέσα διδασκαλίας (προτζέκτορες, διαδραστικοί πίνακες); □ □ 

24. Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης που σας αποδίδεται επαρκεί για 
την κάλυψη των λειτουργικών σας αναγκών; □ □ 

 

Κατά πόσο συμφωνείτε με: 

  Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

24. τη συνένωση όλων των 
παλιών Σχολ. Επιτροπών σε 
δύο ενιαίες, μία για την 
Α/βάθμια και μία για την 
Β/βάθμια εκπαίδευση. 

□ □ □ □ □ 

25. την άποψη ότι η αλλαγή 
αυτή, ενισχύει την 
προσπάθεια αποκέντρωσης 
που επιχειρείται από την 
ελληνική πολιτεία. 

□ □ □ □ □ 

26. τη δημιουργία ενός κοινού 
λογισμικού για όλες τις 
Σχολικές Επιτροπές της 
χώρας, το οποίο θα ρύθμιζε 
αυτόματα τις κατανομές 
των κονδυλίων προς τις 
σχολικές μονάδες. 

        

□ 

      

□ 

        

□ 

 

□ 

 

□ 
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Παρακαλώ, δηλώστε πόσο ικανοποιημένος/η είστε από: 

  Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Απόλυτα 

27. την επικοινωνία σας με τον/την 
Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. □ □ □ □ □ 

28. τη συνεργασία σας με τον/την 
Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. □ □ □ □ □ 

29. την ενεργό συμμετοχή κοινωνικών 
φορέων και πολιτών στα δρώμενα 
της εκπαίδευσης. 

□ □ □ □ □ 

30. την καθαριότητα στη σχολική σας 
μονάδα. □ □ □ □ □ 

31. το έργο που επιτελεί ο σχολικός 
τροχονόμος. □ □ □ □ □ 

32. την επάρκεια της σχολικής σας 
μονάδας σε αναλώσιμα υλικά. □ □ □ □ □ 

33. την επάρκεια της σχολικής σας 
μονάδας σε υλικά αναγκαία για την 
διδασκαλία των μαθημάτων. 

□ □ □ □ □ 

34. την επάρκεια της σχολικής σας 
μονάδας σε προϊόντα καθαρισμού 
και υγιεινής. 

□ □ □ □ □ 

35. την παρουσία και το έργο των 
τεχνικών υπηρεσιών του δήμου 
(τεχνικοί, υδραυλικοί κ.τ.λ). 

□ □ □ □ □ 

36. την προμήθεια εξοπλισμού από τις 
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. □ □ □ □ □ 

 

37. Όσον αφορά την κρατική επιχορήγηση, από τη Σχολική Επιτροπή λαμβάνετε:      

□ όλο το ποσό που αντιστοιχεί στη σχολική σας μονάδα.  

□ μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στη σχολική σας μονάδα. 

□ ένα μικρό ποσό για την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών σας αναγκών. 

□ δεν λαμβάνω κανένα ποσό από τη Σχολική Επιτροπή. 

 

38. Έχετε παρατηρήσει φαινόμενα κατά τα οποία η Σ.Ε αναλαμβάνει από μόνη της 
εκπαιδευτικές δράσεις παρεμβαίνοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

      Ναι □       Όχι □ 

39. Εάν ναι, τι είδους παρεμβάσεις ήταν αυτές; (Παρακαλώ δώστε σύντομη απάντηση) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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40. Θα αλλάζατε κάτι στη σημερινή μορφή της Σχολικής Επιτροπής; 

      Ναι □       Όχι □ 

41. Εάν ναι, τι θα ήταν αυτό; (Παρακαλώ δώστε σύντομη απάντηση) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

42. Κατά την άποψή σας, έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες στη σημερινή μορφή και 
λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής; 

      Ναι □       Όχι □ 

43. Εάν ναι, ποιες είναι αυτές; (Παρακαλώ δώστε σύντομη απάντηση) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

44. Είστε μέλος του Δ.Σ της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του δήμου σας; 

      Ναι □       Όχι □ 

Εάν ναι, 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 
45. Οι ρόλοι ανάμεσα στα μέλη στο Δ.Σ είναι διακριτοί; 

□ □ 
46. Έχει επιμεριστεί μέρος των αρμοδιοτήτων του/της Προέδρου της 

Σχολικής Επιτροπής σε μέλη του Δ.Σ;   □ □ 
47. Ο πολιτικός φορέας του κάθε μέλους, επηρεάζει τη λειτουργία της 

Σχολικής Επιτροπής; □ □ 
48. Έχουν δημιουργηθεί συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ της Σχολικής 

Επιτροπής; □ □ 
49. Έχετε παρατηρήσει περιστατικά κομματικών αντιπαραθέσεων κατά 

τη διάρκεια των συνεδριάσεων; □ □ 
50. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων είναι συλλογικές; □ □ 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από: 

  Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Απόλυτα 

51. το κλίμα των συνεδριάσεων. 
□ □ □ □ □ 

52. τη σχέση που έχουν τα μέλη του Δ.Σ 
μεταξύ τους; □ □ □ □ □ 
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6. Έντυπα πληροφόρησης και ενήμερης συναίνεσης συμμετεχόντων 

 

α) Έντυπο πληροφόρησης συμμετεχόντων προέδρων Ενιαίων Σ.Ε 

 

Τίτλος έρευνας:  Συλλογικα όργανα λαϊκής συμμετοχής στην  

                                            εκπαίδευση – Η περίπτωση της Σχολικής Επιτροπής.  

                                            Η συμβολή της στην αποτελεσματική λειτουργία της  

                                            σχολικής μονάδας».   

Ερευνητής/ες:  Γκαραβέλλας Εμμανουήλ, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης  
Χρηματοδότης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  

 

 

Έχετε προσκληθεί να συμμετάσχετε σε μία έρευνα που διεξάγεται από τον Γκαραβέλλα Εμμανουήλ, 

υπ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 

Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας θα σας δώσει πληροφορίες για την έρευνα προκειμένου να 

μπορέσετε ενημερωμένα να αποφασίσετε για το αν θα συμμετέχετε ή όχι σε αυτή την έρευνα.  
 

1. Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας; 

Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων, αντιλήψεων και στάσεων των προέδρων των 

Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, των προέδρων των Δημοτικών 
Επιτροπών Παιδείας και των διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σχετικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, όπως αυτή διαμορφώθηκε με 

την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και κατά πόσο αυτή μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία της 
σχολικής μονάδας. Επιπλέον, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ειδικού λογισμικού, για την κατανομή 

της κρατικής χρηματοδότησης προς τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

 

2. Ποιος συμμετέχει στην έρευνα; Γιατί έχω προσκληθεί;  

 Έχετε προσκληθεί να συμμετέχετε στην έρευνα αυτή γιατί είστε εν ενέργεια πρόεδρος Σ.Ε και είστε 

πλήρως ενημερωμένος σχετικά με την λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.   

 

3. Με ποιο τρόπο θα συμμετέχω στην έρευνα; Τι θα μου ζητηθεί να κάνω; 

Για την ποιοτική προσέγγιση: 

 

Καλείστε να απαντήσετε σε περίπου 30 σύντομες ανοικτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται 
στις απόψεις και τις αντιλήψεις σας σχετικά με τη νέα μορφή και λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής. 

Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις ηλεκτρονικά, όπως εσείς επιθυμείτε. Είτε θα σας 
αποσταλούν οι ερωτήσεις υπό μορφήν επιστολής, είτε θα έχετε μια εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας 

τηλεσυνάντηση με τον ερευνητή και θα απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν, σε ώρα 

και μέρα που εσείς θα μας προτείνετε. Μπορείτε να παραλείψετε οποιαδήποτε ερώτηση δεν νιώθετε 
άνετα να απαντήσετε. Η απάντηση των ερωτήσεων απαιτεί περίπου 25-35 λεπτά από τον χρόνο σας. 
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Για την ποσοτική προσέγγιση: 

 

Καλείστε να απαντήσετε σε περίπου 50 σύντομες κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται 
στις απόψεις και τις αντιλήψεις σας σχετικά με τη νέα μορφή και λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής.  

Μπορείτε να απαντήσετε ηλεκτρονικά. Το link (στο Google Forms) για το ερωτηματολόγιο θα σας 
αποσταλεί στο mail που εσείς θα μας προτείνετε. Μπορείτε να παραλείψετε οποιαδήποτε ερώτηση δεν 

νιώθετε άνετα να απαντήσετε. Η απάντηση των ερωτήσεων απαιτεί περίπου 15 λεπτά από τον χρόνο 

σας. 
Αν συμφωνήσετε να λάβετε μέρος σε αυτή την έρευνα θα σας ζητηθεί να το επιβεβαιώσετε με την 

αποστολή mail σας στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του ερευνητή manwlisgaravellas@hotmail.com  

 

4.  Ποιος ωφελείται από την έρευνα; Ή έχω κάποιο όφελος από τη συμμετοχή μου στην 

έρευνα;  

Δεν υπάρχουν κάποια άμεσα οφέλη για σας από τη συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή. Ωστόσο, η 
συμβολή σας στη μελέτη είναι σημαντική γιατί ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αποτυπώσουμε την 

πραγματική εικόνα του οργάνου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και, έτσι,  να προτείνουμε τρόπους 

για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.  
 

5. Υπάρχουν κίνδυνοι (ή κόστος/επιβάρυνση) από τη συμμετοχή μου στην έρευνα;   

Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτή την έρευνα. Ωστόσο, μία 

πιθανή ταλαιπωρία μπορεί να είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μελέτης. 
 

6. Υποχρεούμαι να συμμετάσχω; 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική.  Μπορείτε να αρνηθείτε να συμμετάσχετε 

χωρίς καμία αιτιολογία ή δικαιολογία. Αν όμως δεχτείτε να συμμετάσχετε σας παρακαλούμε να 
διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο που έχετε στα χέρια σας, να το κρατήσετε και να υπογράψετε το 

έντυπο συναίνεσης. 

Ακόμη και αφού δεχτείτε να συμμετάσχετε, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή και να 
αποχωρήσετε από την έρευνα χωρίς καμία αιτιολογία ή δικαιολογία και χωρίς καμία συνέπεια για σας. 

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα και οι πληροφορίες που 

έχουμε.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση που 
επιθυμείτε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα ή οι πληροφορίες που μας δώσατε μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον ερευνητή Γκαραβέλλα Εμμανουήλ στο τηλέφωνο 0030 6973569953 ή στο μειλ 

manwlisgaravellas@hotmail.com. 
 

7. Πώς θα διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητά μου;  

Στο πλαίσιο της έρευνας στην οποία καλείστε να λάβετε μέρος θα συγκεντρώσουμε τα παρακάτω 

δεδομένα που αφορούν το πρόσωπό σας: ηλικιακή ομάδα, φύλο, τύπο περιοχής (αστική, ημιαστική, 
πεδινή, ημιορεινή, ορεινή), επάγγελμα και μορφωτικό επίπεδο.  

Τόσο τα συμπληρωμένα πρωτόκολλα συνεντεύξεων-επιστολές λήψης ποιοτικών δεδομένων, όσο και τα 

ερωτηματολόγια κλειστού τύπου θα είναι κωδικοποιημένα, έτσι ώστε να μην αποκαλύπτεται με κανέναν 
τρόπο η ταυτότητά σας σε τρίτους. Επίσης, η ταυτότητά σας δεν θα αποκαλυφθεί σε πιθανές 

δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις ή επιστημονικές αναφορές που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη μελέτη. 

Όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία (συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων ηλεκτρονικών αρχείων που 

χρησιμοποιούνται, όπως βάσεις δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα κ.λπ.) που περιέχουν αναγνωρίσιμες 
πληροφορίες θα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Οποιοσδήποτε υπολογιστής φιλοξενεί τέτοια 

αρχεία θα έχει επίσης προστασία με κωδικό πρόσβασης για να εμποδίσει την πρόσβαση από μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες.   

mailto:manwlisgaravellas@hotmail.com
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Επιπλέον, αποτελέσματα αυτής της έρευνας πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια και συλλογικούς τόμους. . Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν 

σε συνοπτική μορφή και το όνομα ή η ταυτότητά σας δεν θα μπορούν να προσδιοριστούν σε καμία 
δημοσίευση, συνεδριακή ανακοίνωση  ή σε συλλογικούς τόμους. 

 

Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς διαφύλαξης της ιδιωτικότητας σας. 
Ως προς τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα συλλέχθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που να 

αφορούν εθνική ή φυλετική προέλευση, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε 

συνδικαλιστικούς ή πολιτικούς φορείς ή κινήματα. 
 

Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με απροσδόκητα ευρήματα  
 

Δεν αναμένουμε απροσδόκητα ευρήματα που να αφορούν  εσάς τους ιδίους. Υπάρχει μικρή 
περίπτωση απροσδόκητα ευρήματα να αναδυθούν μέσα από τις συνεντεύξεις και να αφορούν τρίτους. 

Γι’ αυτό προ της έναρξης των συνεντεύξεων θα σας δοθεί οδηγία να μην αποκαλύψετε με κανένα 

λεκτικό τρόπο ονόματα και χαρακτηριστικά προσώπων, ονόματα περιοχών, σχολείων, κ.ο.κ.  

 

8. Ποιος  χρηματοδοτεί την έρευνα; 

Η έρευνα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.  

 

9.  Ποιος έχει εγκρίνει αυτή την έρευνα; 

Η διεξαγωγή της διδακτορικής διατριβής έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Π.Τ.Π.Ε του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  
 

10. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα; 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ερευνητή 

Γκαραβέλλα Εμμανουήλ  στο τηλέφωνο 0030 6973569953 ή στο mail  
manwlisgaravellas@hotmail.com, όπως επίσης και στο mail της επιβλέπουσας Καθηγήτριας της 

διδακτορικής διατριβής eargirop@uoc.gr  

  

11. Πού μπορώ να υποβάλω παράπονα ή καταγγελίες; 

Για οποιαδήποτε παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας μπορείτε να 

προσφύγετε στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ehde@uoc.gr 

Για οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να 

απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(dpo@uoc.gr) και σε κάθε περίπτωση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(complaints@dpa.gr) 
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Έντυπο πληροφόρησης συμμετεχόντων προέδρων Δ.Ε.Π 

 

Τίτλος έρευνας:  Συλλογικα όργανα λαϊκής συμμετοχής στην  

                                            εκπαίδευση – Η περίπτωση της Σχολικής Επιτροπής.  

                                            Η συμβολή της στην αποτελεσματική λειτουργία της  

                                            σχολικής μονάδας».   

Ερευνητής/ες:  Γκαραβέλλας Εμμανουήλ, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης  

Χρηματοδότης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  

 

 

Έχετε προσκληθεί να συμμετάσχετε σε μία έρευνα που διεξάγεται από τον Γκαραβέλλα Εμμανουήλ, 

υπ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας θα σας δώσει πληροφορίες για την έρευνα προκειμένου να 

μπορέσετε ενημερωμένα να αποφασίσετε για το αν θα συμμετέχετε ή όχι σε αυτή την έρευνα.  

 

1. Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας; 

Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων, αντιλήψεων και στάσεων των προέδρων των 

Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, των προέδρων των Δημοτικών 

Επιτροπών Παιδείας και των διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, όπως αυτή διαμορφώθηκε με 

την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και κατά πόσο αυτή μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία της 
σχολικής μονάδας. Επιπλέον, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ειδικού λογισμικού, για την κατανομή 

της κρατικής χρηματοδότησης προς τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

 

2. Ποιος συμμετέχει στην έρευνα; Γιατί έχω προσκληθεί;  

 Έχετε προσκληθεί να συμμετέχετε στην έρευνα αυτή γιατί είστε εν ενέργεια πρόεδρος Δ.Ε.Π και είστε 

πλήρως ενημερωμένος σχετικά με την λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.   

 

3. Με ποιο τρόπο θα συμμετέχω στην έρευνα; Τι θα μου ζητηθεί να κάνω; 

Καλείστε να απαντήσετε σε περίπου 10 σύντομες ανοικτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται 

στις απόψεις και τις αντιλήψεις σας σχετικά με τη νέα μορφή και λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής. 
Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις ηλεκτρονικά, όπως εσείς επιθυμείτε. Είτε θα σας 

αποσταλούν οι ερωτήσεις υπό μορφήν επιστολής, είτε θα έχετε μια εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας 

τηλεσυνάντηση με τον ερευνητή και θα απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν, σε ώρα 

και μέρα που εσείς θα μας προτείνετε. Μπορείτε να παραλείψετε οποιαδήποτε ερώτηση δεν νιώθετε 
άνετα να απαντήσετε. Η απάντηση των ερωτήσεων απαιτεί περίπου 15-20 λεπτά από τον χρόνο σας. 

Αν συμφωνήσετε να λάβετε μέρος σε αυτή την έρευνα θα σας ζητηθεί να το επιβεβαιώσετε με την 

αποστολή mail σας στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του ερευνητή manwlisgaravellas@hotmail.com  
 

4.  Ποιος ωφελείται από την έρευνα; Ή έχω κάποιο όφελος από τη συμμετοχή μου στην 

έρευνα;  

Δεν υπάρχουν κάποια άμεσα οφέλη για σας από τη συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή. Ωστόσο, η 

συμβολή σας στη μελέτη είναι σημαντική γιατί ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αποτυπώσουμε την 

πραγματική εικόνα του οργάνου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και, έτσι,  να προτείνουμε τρόπους 
για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.  
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5. Υπάρχουν κίνδυνοι (ή κόστος/επιβάρυνση) από τη συμμετοχή μου στην έρευνα;   

Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτή την έρευνα. Ωστόσο, μία 
πιθανή ταλαιπωρία μπορεί να είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μελέτης. 

 

6. Υποχρεούμαι να συμμετάσχω; 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική.  Μπορείτε να αρνηθείτε να συμμετάσχετε 
χωρίς καμία αιτιολογία ή δικαιολογία. Αν όμως δεχτείτε να συμμετάσχετε σας παρακαλούμε να 

διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο που έχετε στα χέρια σας, να το κρατήσετε και να υπογράψετε το 

έντυπο συναίνεσης. 
Ακόμη και αφού δεχτείτε να συμμετάσχετε, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή και να 

αποχωρήσετε από την έρευνα χωρίς καμία αιτιολογία ή δικαιολογία και χωρίς καμία συνέπεια για σας. 

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα και οι πληροφορίες που 

έχουμε.  
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση που 

επιθυμείτε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα ή οι πληροφορίες που μας δώσατε μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον ερευνητή Γκαραβέλλα Εμμανουήλ στο τηλέφωνο 0030 6973569953 ή στο μειλ 
manwlisgaravellas@hotmail.com. 

 

7. Πώς θα διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητά μου;  

Στο πλαίσιο της έρευνας στην οποία καλείστε να λάβετε μέρος θα συγκεντρώσουμε τα παρακάτω 
δεδομένα που αφορούν το πρόσωπό σας: ηλικιακή ομάδα, φύλο, τύπο περιοχής (αστική, ημιαστική, 

πεδινή, ημιορεινή, ορεινή), επάγγελμα και μορφωτικό επίπεδο.  

Τα συμπληρωμένα πρωτόκολλα συνεντεύξεων-επιστολές λήψης ποιοτικών δεδομένων θα είναι 
κωδικοποιημένα, έτσι ώστε να μην αποκαλύπτεται με κανέναν τρόπο η ταυτότητά σας σε τρίτους. 

Επίσης, η ταυτότητά σας δεν θα αποκαλυφθεί σε πιθανές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις ή επιστημονικές 

αναφορές που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη μελέτη. 

Όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία (συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων ηλεκτρονικών αρχείων που 
χρησιμοποιούνται, όπως βάσεις δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα κ.λπ.) που περιέχουν αναγνωρίσιμες 

πληροφορίες θα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Οποιοσδήποτε υπολογιστής φιλοξενεί τέτοια 

αρχεία θα έχει επίσης προστασία με κωδικό πρόσβασης για να εμποδίσει την πρόσβαση από μη 
εξουσιοδοτημένους χρήστες.   

Επιπλέον, αποτελέσματα αυτής της έρευνας πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια και συλλογικούς τόμους. . Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν 

σε συνοπτική μορφή και το όνομα ή η ταυτότητά σας δεν θα μπορούν να προσδιοριστούν σε καμία 
δημοσίευση, συνεδριακή ανακοίνωση  ή σε συλλογικούς τόμους. 

 

Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς διαφύλαξης της ιδιωτικότητας σας. 
Ως προς τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα συλλέχθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που να 

αφορούν εθνική ή φυλετική προέλευση, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε 

συνδικαλιστικούς ή πολιτικούς φορείς ή κινήματα. 
 

Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με απροσδόκητα ευρήματα  
 

Δεν αναμένουμε απροσδόκητα ευρήματα που να αφορούν  εσάς τους ιδίους. Υπάρχει μικρή 
περίπτωση απροσδόκητα ευρήματα να αναδυθούν μέσα από τις συνεντεύξεις και να αφορούν τρίτους. 

Γι’ αυτό προ της έναρξης των συνεντεύξεων θα σας δοθεί οδηγία να μην αποκαλύψετε με κανένα 

λεκτικό τρόπο ονόματα και χαρακτηριστικά προσώπων, ονόματα περιοχών, σχολείων, κ.ο.κ.  

 

8. Ποιος  χρηματοδοτεί την έρευνα; 
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Η έρευνα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.  

 

9.  Ποιος έχει εγκρίνει αυτή την έρευνα; 

Η διεξαγωγή της διδακτορικής διατριβής έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Π.Τ.Π.Ε του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  
 

10. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα; 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ερευνητή 

Γκαραβέλλα Εμμανουήλ  στο τηλέφωνο 0030 6973569953 ή στο mail  
manwlisgaravellas@hotmail.com, όπως επίσης και στο mail της επιβλέπουσας Καθηγήτριας της 

διδακτορικής διατριβής eargirop@uoc.gr  

  

11. Πού μπορώ να υποβάλω παράπονα ή καταγγελίες; 

Για οποιαδήποτε παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας μπορείτε να 

προσφύγετε στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ehde@uoc.gr 

Για οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να 
απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(dpo@uoc.gr) και σε κάθε περίπτωση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(complaints@dpa.gr) 
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Έντυπο πληροφόρησης συμμετεχόντων διευθυντών σχ. μονάδων 

 

Τίτλος έρευνας:  Συλλογικα όργανα λαϊκής συμμετοχής στην  

                                            εκπαίδευση – Η περίπτωση της Σχολικής Επιτροπής.  

                                            Η συμβολή της στην αποτελεσματική λειτουργία της  

                                            σχολικής μονάδας».   

Ερευνητής/ες:  Γκαραβέλλας Εμμανουήλ, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης  

Χρηματοδότης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  

 

 

Έχετε προσκληθεί να συμμετάσχετε σε μία έρευνα που διεξάγεται από τον Γκαραβέλλα Εμμανουήλ, 

υπ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας θα σας δώσει πληροφορίες για την έρευνα προκειμένου να 

μπορέσετε ενημερωμένα να αποφασίσετε για το αν θα συμμετέχετε ή όχι σε αυτή την έρευνα.  

 

1. Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας; 

Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων, αντιλήψεων και στάσεων των προέδρων των 

Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, των προέδρων των Δημοτικών 

Επιτροπών Παιδείας και των διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά με τη νέα μορφή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, όπως αυτή διαμορφώθηκε με 

την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και κατά πόσο αυτή μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία της 
σχολικής μονάδας. Επιπλέον, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ειδικού λογισμικού, για την κατανομή 

της κρατικής χρηματοδότησης προς τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

 

2. Ποιος συμμετέχει στην έρευνα; Γιατί έχω προσκληθεί;  

 Έχετε προσκληθεί να συμμετέχετε στην έρευνα αυτή γιατί είστε εν ενέργεια διευθυντής σχολικής 

μονάδας και είστε πλήρως ενημερωμένος σχετικά με την λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.   

 

3. Με ποιο τρόπο θα συμμετέχω στην έρευνα; Τι θα μου ζητηθεί να κάνω; 

Καλείστε να απαντήσετε ηλεκτρονικά σε περίπου 50 σύντομες κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες 

αναφέρονται στις απόψεις και τις αντιλήψεις σας σχετικά με τη νέα μορφή και λειτουργία της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής.  
Το  link (στο Google Forms) για το ερωτηματολόγιο θα σας αποσταλεί στο mail που εσείς θα μας 

προτείνετε. Μπορείτε να παραλείψετε οποιαδήποτε ερώτηση δεν νιώθετε άνετα να απαντήσετε. Η 

απάντηση των ερωτήσεων απαιτεί περίπου 25 λεπτά από τον χρόνο σας. 

Αν συμφωνήσετε να λάβετε μέρος σε αυτή την έρευνα θα σας ζητηθεί να το επιβεβαιώσετε με την 
αποστολή mail σας στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του ερευνητή manwlisgaravellas@hotmail.com  

  

4.  Ποιος ωφελείται από την έρευνα; Ή έχω κάποιο όφελος από τη συμμετοχή μου στην 

έρευνα;  

Δεν υπάρχουν κάποια άμεσα οφέλη για σας από τη συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή. Ωστόσο, η 
συμβολή σας στη μελέτη είναι σημαντική γιατί ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αποτυπώσουμε την 

πραγματική εικόνα του οργάνου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και, έτσι,  να προτείνουμε τρόπους 

για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.  
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5. Υπάρχουν κίνδυνοι (ή κόστος/επιβάρυνση) από τη συμμετοχή μου στην έρευνα;   

Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτή την έρευνα. Ωστόσο, μία 

πιθανή ταλαιπωρία μπορεί να είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μελέτης. 
 

6. Υποχρεούμαι να συμμετάσχω; 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική.  Μπορείτε να αρνηθείτε να συμμετάσχετε 

χωρίς καμία αιτιολογία ή δικαιολογία. Αν όμως δεχτείτε να συμμετάσχετε σας παρακαλούμε να 
διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο που έχετε στα χέρια σας, να το κρατήσετε και να υπογράψετε το 

έντυπο συναίνεσης. 

Ακόμη και αφού δεχτείτε να συμμετάσχετε, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή και να 
αποχωρήσετε από την έρευνα χωρίς καμία αιτιολογία ή δικαιολογία και χωρίς καμία συνέπεια για σας. 

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα και οι πληροφορίες που 

έχουμε.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση που 
επιθυμείτε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα ή οι πληροφορίες που μας δώσατε μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον ερευνητή Γκαραβέλλα Εμμανουήλ στο τηλέφωνο 0030 6973569953 ή στο μειλ 

manwlisgaravellas@hotmail.com. 
 

7. Πώς θα διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητά μου;  

Στο πλαίσιο της έρευνας στην οποία καλείστε να λάβετε μέρος θα συγκεντρώσουμε τα παρακάτω 

δεδομένα που αφορούν το πρόσωπό σας: ηλικιακή ομάδα, φύλο, τύπο περιοχής (αστική, ημιαστική, 
πεδινή, ημιορεινή, ορεινή), βαθμίδα εκπ/σης, οργανικότητα σχολικής μονάδας, επιπλέον σπουδές, 

συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας.  

Τα ερωτηματολόγια κλειστού τύπου θα είναι κωδικοποιημένα, έτσι ώστε να μην αποκαλύπτεται με 
κανέναν τρόπο η ταυτότητά σας σε τρίτους. Επίσης, η ταυτότητά σας δεν θα αποκαλυφθεί σε πιθανές 

δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις ή επιστημονικές αναφορές που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη μελέτη. 

Όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία (συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων ηλεκτρονικών αρχείων που 

χρησιμοποιούνται, όπως βάσεις δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα κ.λπ.) που περιέχουν αναγνωρίσιμες 
πληροφορίες θα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Οποιοσδήποτε υπολογιστής φιλοξενεί τέτοια 

αρχεία θα έχει επίσης προστασία με κωδικό πρόσβασης για να εμποδίσει την πρόσβαση από μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες.   
Επιπλέον, αποτελέσματα αυτής της έρευνας πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια και συλλογικούς τόμους. . Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν 

σε συνοπτική μορφή και το όνομα ή η ταυτότητά σας δεν θα μπορούν να προσδιοριστούν σε καμία 

δημοσίευση, συνεδριακή ανακοίνωση  ή σε συλλογικούς τόμους. 
 

Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς διαφύλαξης της ιδιωτικότητας σας. 

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα συλλέχθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που να 
αφορούν εθνική ή φυλετική προέλευση, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε 

συνδικαλιστικούς ή πολιτικούς φορείς ή κινήματα. 

 

Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με απροσδόκητα ευρήματα  
 

Δεν αναμένουμε απροσδόκητα ευρήματα που να αφορούν  εσάς τους ιδίους. Υπάρχει μικρή 

περίπτωση απροσδόκητα ευρήματα να αναδυθούν μέσα από τις συνεντεύξεις και να αφορούν τρίτους. 
Γι’ αυτό προ της έναρξης των συνεντεύξεων θα σας δοθεί οδηγία να μην αποκαλύψετε με κανένα 

λεκτικό τρόπο ονόματα και χαρακτηριστικά προσώπων, ονόματα περιοχών, σχολείων, κ.ο.κ.  

 

 

8. Ποιος  χρηματοδοτεί την έρευνα; 

mailto:manwlisgaravellas@hotmail.com
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Η έρευνα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.  

 

9.  Ποιος έχει εγκρίνει αυτή την έρευνα; 

Η διεξαγωγή της διδακτορικής διατριβής έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Π.Τ.Π.Ε του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  
 

10. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα; 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ερευνητή 

Γκαραβέλλα Εμμανουήλ  στο τηλέφωνο 0030 6973569953 ή στο mail  
manwlisgaravellas@hotmail.com, όπως επίσης και στο mail της επιβλέπουσας Καθηγήτριας της 

διδακτορικής διατριβής eargirop@uoc.gr  

  

11. Πού μπορώ να υποβάλω παράπονα ή καταγγελίες; 

Για οποιαδήποτε παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας μπορείτε να 

προσφύγετε στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ehde@uoc.gr 

Για οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να 
απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(dpo@uoc.gr) και σε κάθε περίπτωση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(complaints@dpa.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manwlisgaravellas@hotmail.com
mailto:eargirop@uoc.gr
mailto:ehde@uoc.gr
mailto:dpo@uoc.gr
mailto:complaints@dpa.gr
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β) ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

 

Τίτλος έρευνας:  Συλλογικα όργανα λαϊκής συμμετοχής στην  

                                            εκπαίδευση – Η περίπτωση της Σχολικής  

                                            Επιτροπής. Η συμβολή της στην αποτελεσματική  

                                            λειτουργία της σχολικής μονάδας   

   

Ερευνητής/ες:  Γκαραβέλλας Εμμανουήλ  

 
       
Χρηματοδότης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  

     

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα αντίστοιχα τετραγωνίδια για να δηλώσετε συναίνεση  

Έχω διαβάσει και έχω κατανοήσει το περιεχόμενο του Εντύπου 

Πληροφόρησης  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Μου δόθηκε αρκετός χρόνος για να αποφασίσω αν θέλω να συμμετέχω σε 

αυτή τη συζήτηση 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Έχω λάβει ικανοποιητικές εξηγήσεις για τη διαχείριση των προσωπικών 

μου δεδομένων   

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Καταλαβαίνω ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και μπορώ να 

αποχωρήσω οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να δώσω εξηγήσεις και χωρίς 

καμία συνέπεια. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Κατανοώ ότι αν αποχωρήσω από την έρευνα τα δεδομένα μου θα 

καταστραφούν.  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω με ποιόν μπορώ να επικοινωνήσω αν επιθυμώ περισσότερες 

πληροφορίες για την έρευνα  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για παράπονα ή καταγγελίες ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για να ασκήσω τα δικαιώματα 

μου 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω ότι τα δεδομένα που θα παράσχω με τη συμμετοχή μου στην 

έρευνα θα διατηρηθούν για πέντε [5] έτη μετά τη λήψη τους και στη 

συνέχεια θα καταστραφούν  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Γνωρίζω ότι μπορώ να διαβάσω την αποφώνηση της συνέντευξής μου 

και να την εγκρίνω πριν την επεξεργασία της από τον/την ερευνητή/τρια   

 

ΝΑΙ  

 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

Γνωρίζω ότι το ηχητικό [ηλεκτρονικό] ντοκουμέντο της συνέντευξής 

μου θα καταστραφεί μετά την αποφώνησή του 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω ότι το αποφωνημένο κείμενο της συνέντευξής μου θα μου 

αποσταλεί ηλεκτρονικά προς έγκριση και ότι θα πρέπει στη συνέχεια να 

αποστείλω στον/την ερευνητή/τρία το παρόν έντυπο συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Επιθυμώ ο/η ερευνητής/τρια να διατηρήσει το  email μου για 

μελλοντική χρήση  
ΝΑΙ  ΟΧΙ  
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Επιθυμώ να πληροφορηθώ τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

μέσω του  email μου 

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος:  

Υπογραφή  Ημερομηνία 

Ονοματεπώνυμο ερευνητή: ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  

Υπογραφή  

 

Ημερομηνία  
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε.Π 

 

Τίτλος έρευνας:  Συλλογικα όργανα λαϊκής συμμετοχής στην  

                                            εκπαίδευση – Η περίπτωση της Σχολικής  

                                            Επιτροπής. Η συμβολή της στην αποτελεσματική  

                                            λειτουργία της σχολικής μονάδας   

   

Ερευνητής/ες:  Γκαραβέλλας Εμμανουήλ  

 
       
Χρηματοδότης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  

     

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα αντίστοιχα τετραγωνίδια για να δηλώσετε συναίνεση  

Έχω διαβάσει και έχω κατανοήσει το περιεχόμενο του Εντύπου 

Πληροφόρησης  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Μου δόθηκε αρκετός χρόνος για να αποφασίσω αν θέλω να συμμετέχω σε 

αυτή τη συζήτηση 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Έχω λάβει ικανοποιητικές εξηγήσεις για τη διαχείριση των προσωπικών 

μου δεδομένων   

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Καταλαβαίνω ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και μπορώ να 

αποχωρήσω οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να δώσω εξηγήσεις και χωρίς 

καμία συνέπεια. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Κατανοώ ότι αν αποχωρήσω από την έρευνα τα δεδομένα μου θα 

καταστραφούν.  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω με ποιόν μπορώ να επικοινωνήσω αν επιθυμώ περισσότερες 

πληροφορίες για την έρευνα  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για παράπονα ή καταγγελίες ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για να ασκήσω τα δικαιώματα 

μου 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω ότι τα δεδομένα που θα παράσχω με τη συμμετοχή μου στην 

έρευνα θα διατηρηθούν για πέντε [5] έτη μετά τη λήψη τους και στη 

συνέχεια θα καταστραφούν  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Γνωρίζω ότι μπορώ να διαβάσω την αποφώνηση της συνέντευξής μου 

και να την εγκρίνω πριν την επεξεργασία της από τον/την ερευνητή/τρια   

 

ΝΑΙ  

 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

Γνωρίζω ότι το ηχητικό [ηλεκτρονικό] ντοκουμέντο της συνέντευξής 

μου θα καταστραφεί μετά την αποφώνησή του 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω ότι το αποφωνημένο κείμενο της συνέντευξής μου θα μου 
αποσταλεί ηλεκτρονικά προς έγκριση και ότι θα πρέπει στη συνέχεια να 

αποστείλω στον/την ερευνητή/τρία το παρόν έντυπο συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Επιθυμώ ο/η ερευνητής/τρια να διατηρήσει το  email μου για 

μελλοντική χρήση  
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Επιθυμώ να πληροφορηθώ τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ΝΑΙ  ΟΧΙ  
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μέσω του  email μου 

 

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος:  

Υπογραφή  Ημερομηνία 

Ονοματεπώνυμο ερευνητή: ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  

Υπογραφή  

 

Ημερομηνία  
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

Τίτλος έρευνας:  Συλλογικα όργανα λαϊκής συμμετοχής στην  

                                            εκπαίδευση – Η περίπτωση της Σχολικής  

                                            Επιτροπής. Η συμβολή της στην αποτελεσματική  

                                            λειτουργία της σχολικής μονάδας   

   

Ερευνητής/ες:  Γκαραβέλλας Εμμανουήλ  

 
       
Χρηματοδότης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  

     

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα αντίστοιχα τετραγωνίδια για να δηλώσετε συναίνεση  

Έχω διαβάσει και έχω κατανοήσει το περιεχόμενο του Εντύπου 

Πληροφόρησης  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Μου δόθηκε αρκετός χρόνος για να αποφασίσω αν θέλω να συμμετέχω σε 

αυτή τη συζήτηση 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Έχω λάβει ικανοποιητικές εξηγήσεις για τη διαχείριση των προσωπικών 

μου δεδομένων   

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Καταλαβαίνω ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και μπορώ να 

αποχωρήσω οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να δώσω εξηγήσεις και χωρίς 

καμία συνέπεια. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Κατανοώ ότι αν αποχωρήσω από την έρευνα τα δεδομένα μου θα 

καταστραφούν.  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω με ποιόν μπορώ να επικοινωνήσω αν επιθυμώ περισσότερες 

πληροφορίες για την έρευνα  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για παράπονα ή καταγγελίες ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για να ασκήσω τα δικαιώματα 

μου 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω ότι τα δεδομένα που θα παράσχω με τη συμμετοχή μου στην 

έρευνα θα διατηρηθούν για πέντε [5] έτη μετά τη λήψη τους και στη 

συνέχεια θα καταστραφούν  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Γνωρίζω ότι μπορώ να διαβάσω την αποφώνηση της συνέντευξής μου 

και να την εγκρίνω πριν την επεξεργασία της από τον/την ερευνητή/τρια   

 

ΝΑΙ  

 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

Γνωρίζω ότι το ηχητικό [ηλεκτρονικό] ντοκουμέντο της συνέντευξής 

μου θα καταστραφεί μετά την αποφώνησή του 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Γνωρίζω ότι το αποφωνημένο κείμενο της συνέντευξής μου θα μου 

αποσταλεί ηλεκτρονικά προς έγκριση και ότι θα πρέπει στη συνέχεια να 

αποστείλω στον/την ερευνητή/τρία το παρόν έντυπο συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Επιθυμώ ο/η ερευνητής/τρια να διατηρήσει το  email μου για 

μελλοντική χρήση  
ΝΑΙ  ΟΧΙ  
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Επιθυμώ να πληροφορηθώ τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

μέσω του  email μου 

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος:  

Υπογραφή  Ημερομηνία 

Ονοματεπώνυμο ερευνητή: ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  

Υπογραφή  

 

Ημερομηνία  
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7. Αναλυτικοί Πίνακες συμμετεχόντων προέδρων Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών, ανά Δήμο και Περιφέρεια.  

 Πίνακας 6.1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης/Δείγμα προέδρων Σ.Ε  

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Δράμας Δοξάτου 

Δράμας 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Έβρου Αλεξανδρούπολης 

Διδυμότειχου 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Καβάλας Καβάλας 

Παγγαίου 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Ροδόπης Ιάσμου 

Κομοτηνής 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Σύνολο νομών: 4/5 Σύνολο δήμων: 8/22 Σύνολο προέδρων: 16/44 

Ποσοστό: 80% Ποσοστό: 36,4% Ποσοστό: 36,4% 
 

Πίνακας 6.2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Ημαθίας  Αλεξάνδρειας 

Βέροιας 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

 

Θεσσαλονίκης 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Δέλτα 

Καλαμαριάς 

Ωραιοκάστρου 

 

Α’βάθμια Σ.Ε: 4 

Β’βάθμια Σ.Ε: 4 

Κιλκίς  Κιλκίς Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Πέλλης  Αλμωπίας  

Πέλλας 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Πιερίας  Κατερίνης 

Πύδνας-Κολινδρού 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Σερρών  Νέας Ζίχνης 

Σερρών 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Σύνολο νομών: 6/7 Σύνολο δήμων: 13/38 Σύνολο προέδρων: 26/76 

Ποσοστό: 85,7% Ποσοστό: 34,2% Ποσοστό: 34,2% 
 

Πίνακας 6.3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Γρεβενών Γρεβενών Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Καστοριάς Άργους Ορεστικού Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Κοζάνης Εορδαίας 

Κοζάνης 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Σύνολο νομών: 3/4 Σύνολο δήμων: 4/12 Σύνολο προέδρων: 8/24 
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Ποσοστό: 75% Ποσοστό: 33,3% Ποσοστό: 33,3% 
 

Πίνακας 6.4. Περιφέρεια Ηπείρου/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Άρτας Αρταίων 

Νικολάου Σκουφά 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσας 

Σουλίου 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Ιωαννίνων Ιωαννιτών 

Μετσόβου 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Πρέβεζας Ζηρού 

Πρέβεζας 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Σύνολο νομών: 4/4 Σύνολο δήμων: 8/18 Σύνολο προέδρων: 16/36 

Ποσοστό: 100% Ποσοστό: 44,4% Ποσοστό: 44,4% 
 

 

 

Πίνακας 6.5. Περιφέρεια Θεσσαλίας/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Καρδίτσας Παλαμά Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Λάρισας Λαρισσαίων 

Φαρσάλων 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Μαγνησίας Βόλου Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Τρικάλων  Μετεώρων 

Τρικκαίων  

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Σύνολο νομών: 4/4 Σύνολο δήμων: 6/25 Σύνολο προέδρων: 12/50 

Ποσοστό: 100% Ποσοστό: 24% Ποσοστό: 24% 
 

 

Πίνακας 6.6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Ζακύνθου Ζακύνθου Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Κεφαλληνίας Κεφαλονιάς Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Σύνολο νομών: 2/4 Σύνολο δήμων: 2/7 Σύνολο προέδρων: 4/14 

Ποσοστό: 50% Ποσοστό: 28,6% Ποσοστό: 28,6% 
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Πίνακας 6.7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Αιτωλοακαρνανίας Αμφιλοχίας Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Αχαΐας Αιγιαλείας 

Πατρέων 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Ηλείας Πύργου Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Σύνολο νομών: 3/3 Σύνολο δήμων: 4/19 Σύνολο προέδρων: 8/38 

Ποσοστό: 100% Ποσοστό: 21% Ποσοστό: 21% 
 

Πίνακας 6.8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Βοιωτίας Αλιάρτου - Θεσπιών Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Σύνολο νομών: 1/5 Σύνολο δήμων: 1/25 Σύνολο προέδρων: 2/50 

Ποσοστό: 20% Ποσοστό: 4% Ποσοστό: 4% 
 

Πίνακας 6.9. Περιφέρεια Αττικής/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

 

 

 

Αττικής – Βόρειος    

Τομέας Αθηνών 

Αγίας Παρασκευής 

Αμαρουσίου 

Βριλησσίων 

Ηρακλείου 

Κηφισιάς 

Μεταμορφώσεως 

Ν.Ιωνίας 

Παπάγου-Χολαργού 

Πεντέλης-Μελισσίων 

Χαλανδρίου 

 

 

 

Α’βάθμια Σ.Ε: 10 

Β’βάθμια Σ.Ε: 10 

Αττικής – Κεντρικός    

Τομέας Αθηνών 

Γαλατσίου 

Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνας 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Αττικής – Νότιος     

Τομέας Αθηνών 

Αγίου Δημητρίου 

Καλλιθέας 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Αττικής –  

Ανατολικής Αττικής  

Αχαρνών Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Αττικής –  

Δυτικής Αττικής 

Μεγαρέων Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Σύνολο νομών: 5/8 Σύνολο δήμων: 16/66 Σύνολο προέδρων: 32/132 

Ποσοστό: 62,5% Ποσοστό: 24,2% Ποσοστό: 24,2% 
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Πίνακας 6.10. Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Αργολίδας  Άργους-Μυκηνών Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Αρκαδίας Βόρειας Κυνουρίας 

Τρίπολης 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Κορινθίας Λουτρακίου Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

Μεσσηνίας  Δυτικής Μάνης 

Καλαμάτας 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Σύνολο νομών: 4/5 Σύνολο δήμων: 6/26 Σύνολο προέδρων: 12/52 

Ποσοστό: 80% Ποσοστό: 23% Ποσοστό: 23% 
 

 

Πίνακας 6.11. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Κυκλάδων  Σύρου Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

 

Δωδεκανήσου 

Καλύμνου 

Λέρου 

Νισύρου 

 

Α’βάθμια Σ.Ε: 3 

Β’βάθμια Σ.Ε: 3 

Σύνολο νομών: 2/2 Σύνολο δήμων: 4/34 Σύνολο προέδρων: 8/68 

Ποσοστό: 100% Ποσοστό: 11,8% Ποσοστό: 11,8% 
 

 

 

Πίνακας 6.12. Περιφέρεια Κρήτης/Δείγμα προέδρων Σ.Ε 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Σ.Ε 

Ηρακλείου  Ηρακλείου Α’βάθμια Σ.Ε: 1 

Β’βάθμια Σ.Ε: 1 

 

Ρεθύμνης 

Ανωγείων 

Μυλοποτάμου 

Ρεθύμνης 

 

Α’βάθμια Σ.Ε: 3 

Β’βάθμια Σ.Ε: 3 

Χανίων Αποκορώνου 

Χανίων 

Α’βάθμια Σ.Ε: 2 

Β’βάθμια Σ.Ε: 2 

Σύνολο νομών: 3/4 Σύνολο δήμων: 6/27 Σύνολο προέδρων: 12/54 

Ποσοστό: 75% Ποσοστό: 22,2% Ποσοστό: 22,2% 
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8. Αναλυτικοί Πίνακες συμμετεχόντων προέδρων Δημοτικών Επιτροπών 

Παιδείας, ανά Δήμο και Περιφέρεια.  

Πίνακας 6.14. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Δράμας Δοξάτου 

Δράμας 

2 

Έβρου Αλεξανδρούπολης 

Διδυμότειχου 

2 

Καβάλας Καβάλας 

Παγγαίου 

2 

Ροδόπης Ιάσμου 

Κομοτηνής 

2 

Σύνολο νομών: 4/5 Σύνολο δήμων: 8/22 Σύνολο προέδρων: 8/22 

Ποσοστό: 80% Ποσοστό: 36,4% Ποσοστό: 36,4% 
 

Πίνακας 6.15. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Ημαθίας  Αλεξάνδρειας 

Βέροιας 

2 

 

Θεσσαλονίκης 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Δέλτα 

Καλαμαριάς 

Ωραιοκάστρου 

 

4 

 

Κιλκίς  Κιλκίς 1 

Πέλλης  Αλμωπίας  

Πέλλας 

2 

Πιερίας  Κατερίνης 

Πύδνας-Κολινδρού 

2 

Σερρών  Νέας Ζίχνης 

Σερρών 

2 

Σύνολο νομών: 6/7 Σύνολο δήμων: 13/38 Σύνολο προέδρων: 13/38 

Ποσοστό: 85,7% Ποσοστό: 34,2% Ποσοστό: 34,2% 
 

Πίνακας 6.16. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Γρεβενών Γρεβενών 1 

Καστοριάς Άργους Ορεστικού 1 

Κοζάνης Εορδαίας 

Κοζάνης 

2 

Σύνολο νομών: 3/4 Σύνολο δήμων: 4/12 Σύνολο προέδρων: 4/12 

Ποσοστό: 75% Ποσοστό: 33,3% Ποσοστό: 33,3% 
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Πίνακας 6.17. Περιφέρεια Ηπείρου/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Άρτας Αρταίων 

Νικολάου Σκουφά 

2 

Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσας 

Σουλίου 

2 

Ιωαννίνων Ιωαννιτών 

Μετσόβου 

2 

Πρέβεζας Ζηρού 

Πρέβεζας 

2 

Σύνολο νομών: 4/4 Σύνολο δήμων: 8/18 Σύνολο προέδρων: 8/18 

Ποσοστό: 100% Ποσοστό: 44,4% Ποσοστό: 44,4% 
 

 

Πίνακας 6.18. Περιφέρεια Θεσσαλίας/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Καρδίτσας Παλαμά 1 

Λάρισας Λαρισσαίων 

Φαρσάλων 

2 

Μαγνησίας Βόλου 1 

Τρικάλων  Μετεώρων 

Τρικκαίων  

2 

Σύνολο νομών: 4/4 Σύνολο δήμων: 6/25 Σύνολο προέδρων: 6/25 

Ποσοστό: 100% Ποσοστό: 24% Ποσοστό: 24% 
 

Πίνακας 6.19. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Ζακύνθου Ζακύνθου 1 

Κεφαλληνίας Κεφαλονιάς 1 

Σύνολο νομών: 2/4 Σύνολο δήμων: 2/7 Σύνολο προέδρων: 2/7 

Ποσοστό: 50% Ποσοστό: 28,6% Ποσοστό: 28,6% 
 

 

Πίνακας 6.20. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Αιτωλοακαρνανίας Αμφιλοχίας 1 
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Αχαΐας Αιγιαλείας 

Πατρέων 

2 

Ηλείας Πύργου 1 

Σύνολο νομών: 3/3 Σύνολο δήμων: 4/19 Σύνολο προέδρων: 4/19 

Ποσοστό: 100% Ποσοστό: 21% Ποσοστό: 21% 

 

Πίνακας 6.21. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Βοιωτίας Αλιάρτου - Θεσπιών 1 

Σύνολο νομών: 1/5 Σύνολο δήμων: 1/25 Σύνολο προέδρων: 1/25 

Ποσοστό: 20% Ποσοστό: 4% Ποσοστό: 4% 
 

Πίνακας 6.22. Περιφέρεια Αττικής/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

 

 

 

Αττικής – Βόρειος    

Τομέας Αθηνών 

Αγίας Παρασκευής 

Αμαρουσίου 

Βριλησσίων 

Ηρακλείου 

Κηφισιάς 

Μεταμορφώσεως 

Ν.Ιωνίας 

Παπάγου-Χολαργού 

Πεντέλης-Μελισσίων 

Χαλανδρίου 

 

 

 

 

10 

Αττικής – Κεντρικός    

Τομέας Αθηνών 

Γαλατσίου 

Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνας 

2 

Αττικής – Νότιος     

Τομέας Αθηνών 

Αγίου Δημητρίου 

Καλλιθέας 

2 

Αττικής –  

Ανατολικής Αττικής  

Αχαρνών 1 

Αττικής –  

Δυτικής Αττικής 

Μεγαρέων 1 

Σύνολο νομών: 5/8 Σύνολο δήμων: 16/66 Σύνολο προέδρων: 16/66 

Ποσοστό: 62,5% Ποσοστό: 24,2% Ποσοστό: 24,2% 
Πίνακας 6.23. Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Αργολίδας  Άργους-Μυκηνών 1 

Αρκαδίας Βόρειας Κυνουρίας 

Τρίπολης 

2 
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Κορινθίας Λουτρακίου 1 

Μεσσηνίας  Δυτικής Μάνης 

Καλαμάτας 

2 

Σύνολο νομών: 4/5 Σύνολο δήμων: 6/26 Σύνολο προέδρων: 6/26 

Ποσοστό: 80% Ποσοστό: 23% Ποσοστό: 23% 
 

 

Πίνακας 6.24. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Κυκλάδων  Σύρου 1 

 

Δωδεκανήσου 

Καλύμνου 

Λέρου 

Νισύρου 

 

3 

 

Σύνολο νομών: 2/2 Σύνολο δήμων: 4/34 Σύνολο προέδρων: 4/34 

Ποσοστό: 100% Ποσοστό: 11,8% Ποσοστό: 11,8% 
 

 

 

Πίνακας 6.25. Περιφέρεια Κρήτης/Δείγμα προέδρων Δ.Ε.Π 

Νομός Δήμος Αριθμός συμμετεχόντων 

προέδρων Δ.Ε.Π 

Ηρακλείου  Ηρακλείου 1 

 

Ρεθύμνης 

Ανωγείων 

Μυλοποτάμου 

Ρεθύμνης 

 

3 

Χανίων Αποκορώνου 

Χανίων 

2 

Σύνολο νομών: 3/4 Σύνολο δήμων: 6/27 Σύνολο προέδρων: 6/27 

Ποσοστό: 75% Ποσοστό: 22,2% Ποσοστό: 22,2% 
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9. Δείγμα ποιοτικής ανάλυσης 

Στα ερωτηματολόγια των συνεντεύξεων υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι 

οποίες αναλύθηκαν σε πρώτο χρόνο με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου και στη 

συνέχεια, αφού ποσοτικοποιήθηκαν, καταγράφησαν στο πρόγραμμα SPSS statistics 23, για 

να πραγματοποηθεί η στατιστική ανάλυση. Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία 

με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι 2 αυτές ενέργειες, σε μία τυχαία ερώτηση της έρευνας. 

Ερώτηση προς τους προέδρους Σχολικών Επιτροπών: Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά 

από ποιους πόρους προέρχονται τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής; 

Αρχικά, λόγω του μεγάλου πλήθους, παρατίθενται ορισμένες μόνο από τις απαντήσεις των 

προέδρων Σχολικών Επιτροπών: 

 Εμείς έχουμε μόνο τις δόσεις από τους ΚΑΠ που έρχονται από το Υπουργείο, από τα 

κυλικεία και από μερικές δωρεές που γίνονται από ιδιώτες, αλλά σε είδος, όπως 

υπολογιστές, προτζέκτορες και τέτοια.  

 Από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα έσοδα των κυλικείων, από τους χώρους που 

νοικιάζουν τα σχολεία σε συλλόγους, από δωρεές και σε χρήμα και σε είδος, από 

εκμετάλλευση της σχολικής περιουσίας (σχολικοί αγροί). Όλα τα παραπάνω έρχονται 

λογιστικά στην Σ.Ε και τα επιστρέφουμε πίσω στα σχολεία. 

 Από τους ΚΑΠ, το ένα είναι αυτό. Από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν μπορώ να πω ότι είναι 

έσοδα, γιατί δίνονται αποκλειστικά για τις καθαρίστριες. Σπάνια να γίνει και καμία 

δωρεά. Μία φορά είχε γίνει μία δωρεά 10.000 ευρώ από τη Γερμανία. Όπως επίσης 

και οι σύλλογοι γονέων κάνουνε κάποιες δωρεές αλλά κυρίως σε είδος, όπως κάποιον 

υπολογιστή ή προτζέκτορα. Έσοδα έχουμε από τα κυλικεία επίσης. Μικρά έσοδα 

έχουμε και από την εκμετάλλευση σχολικών χώρων, όπως για παράδειγμα τη 

μίσθωση κάποιας αίθουσας για εξετάσεις αγγλικών. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση 

της σχολικής περιουσίας, από κάποια χωράφια, τα λαμβάνει απευθείας ο δήμος. Δεν 

είναι έσοδα της Σ.Ε. 

 Από τις τακτικές επιχορηγήσεις του δήμου. Κάθε χρόνο ο δήμος επιχορηγεί τα νομικά 

του πρόσωπα. Για τις Σχολικές Επιτροπές το κονδύλι είναι 250.000 ευρώ. Επιπλέον, 

έχουμε έσοδα από την τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και από τα 

κυλικεία. Και υπάρχει και ένα μικρό έσοδο που προέρχεται από τις παραχωρήσεις των 

γυμναστηρίων των σχολικών μονάδων. 
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 Η Σχολική Επιτροπή τα μόνα έσοδα που έχει είναι από το κράτος, από τους ΚΑΠ, δεν 

έχει κάτι άλλο. Άιντε και από τα κυλικεία και δωρεές. 

 Από την πολιτεία, από τα ενοίκια των χωραφιών και από τα κυλικεία. 

 Τα έσοδα που έρχονται μέσω ΚΑΠ, και από προσόδους χωραφιών, κυλικείων, 

εκμετάλλευση σχολικών χώρων για εξετάσεις. Και από δωρεές σε είδος, όπως για 

παράδειγμα πετρέλαιο, πράκτορες, υπολογιστές. 

Σύμφωνα με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, ως μονάδα ανάλυσης 

χρησιμοποιείται η νοηματική-θεματική φράση. Στις παραπάνω απαντήσεις, έχουν 

υπογραμμιστεί με κίτρινο χρώμα οι λέξεις ή οι φράσεις που φανερώνουν κατηγορίες 

απαντήσεων.   

Από τα δεδομένα αυτά εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν οι κατηγορίες των 

απαντήσεων. Αυτές ενδεικτικά είναι: ΚΑΠ, κυλικεία, δημοτική τακτική επιχορήγηση, 

εκμετάλλευση σχολικών αγρών, εκμετάλλευση σχολικών χώρων, δωρεές.  

Στη συνέχεια, αυτές οι κατηγορίες τοποθετούνται στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS, και 

ανάλογα με την συχνότητα των απαντήσεων δημιουργούνται τα δεδομένα, ομαδοποιημένα, 

όπως στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1. Κατανομή του δείγματος των προέδρων Σ.Ε ως προς την προέλευση των εσόδων 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Κ.Α.Π (κρατική επιχορήγηση) 7 25,9 % 100,0 % 

Κυλικεία 7 25,9 % 100,0 % 

Δημοτική τακτική επιχορήγηση 1 3,7 % 14,3 %  

Εκμετάλλευση σχολικών αγρών 3 11,1 % 42,9 % 

Εκμετάλλευση σχολικών χώρων 4 14,8 % 57,1 % 

Δωρεές 5 18,6 % 71,4 % 

Total 27 100,0 % 385,7 % 

 

Έτσι λοιπόν, από τις απαντήσεις που καταγράφησαν το σύνολο των προέδρων Σ.Ε (100%) 

δηλώνει ότι η βασική πηγή χρηματοδότησης προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους του Υπ. Εσωτερικών (Κ.Α.Π). Από εκεί και έπειτα, το 100% επίσης, δηλώνει ότι 

προκύπτουν έσοδα και από τα κυλικεία που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες, το 71,4% ότι 

έχει έσοδα και από δωρεές ιδιωτών, το 57,1% δηλώνει ότι το ταμείο της Σ.Ε ενισχύεται και 

από την εκμετάλλευση σχολικών χώρων, το 14,3% δηλώνει ότι ενισχύεται επιπλέον λόγω 

δημοτικών τακτικών επιχορηγήσεων και τέλος, το 42,9% απαντά ότι προκύπτουν έσοδα και 

από την εκμετάλλευση σχολικών αγρών. 
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10. Απαντήσεις προέδρων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών στο τελευταίο 

ερώτημα της έρευνας (Δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής) 

 Χ13: «Το πολύ αυστηρό δημοσιοϋπαλληλικό πλαίσιο και λειτουργία η οποία δεν 

συνάδει με τον δικό μου ρυθμό, επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και εκεί 

είναι άλλοι οι ρυθμοί. Επίσης, θα ήθελα περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό στη 

γραμματεία υποστήριξης, γιατί αν συμβεί κάτι και η κοπέλα που είναι γραμματέας της 

Α’βάθμιας λείψει, τότε δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Επιπλέον, δεν είμαι καθόλου 

ικανοποιημένος από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου. Θα προτιμούσα να υπάρχει ένα 

μεικτό τεχνικό κλιμάκιο, το οποίο θα μπορούσε να αναλάβει έργα μικρής και μεσαίας 

κλίμακας και δεν θα χρειάζονταν κάθε φορά να ζητιανεύουμε από την τεχνική υπηρεσία 

του δήμου και ποτέ δε μας δίνουν. Κάτι τέτοιο θα μας έλυνε τα χέρια. Τέλος, δεν 

υπάρχει ευελιξία με τους διευθυντές με την κατανομή και την απορρόφηση των 

χρημάτων. Έχεις 15 χιλιάρικα; Γιατί; Δως τα πίσω χωρίς να γκρινιάξεις». 

 Χ27: «Αν ακολουθούσαμε τη νομοθεσία θα είχαμε κατεβάσει ρολά. Η νομοθεσία είναι 

το μόνο πρόβλημα με όλη αυτή τη γραφειοκρατία που δημιουργεί. Ο μόνος λόγος που 

υπάρχει είναι για να δυσκολεύει τα πράγματα. Δεν κάνει τίποτα καινούργιο, ούτε 

διαφάνεια υπάρχει. Αυτό που μας δυσκολεύει πολύ είναι ο νόμος για τις αναθέσεις που 

έγινε για την διαφάνεια. Το γεγονός ότι πρέπει να προϋπολογίζουμε όλες μας τις 

ανάγκες σε όλα τα είδη, είναι κάτι που δεν μπορεί να εφαρμοστεί». 

 Χ23: «Θα ήθελα να είναι πιο ενεργή η παρουσία των συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων, για να ακούμε και τη δική τους άποψη και τα δικά τους παράπονα. Επειδή 

οι άνθρωποι μένουν σε απομακρυσμένα χωριά, όταν συνεδριάζουμε συνήθως δεν 

εμφανίζονται, γιατί, δεν είναι ντροπή να το πω, οι άνθρωποι σκέφτονται και τα έξοδα 

της μετακίνησης  τους. Σκέφτονται αυτά τα 10 ευρώ της βενζίνης. Και αυτό είναι κάτι 

στο οποίο δεν μπορώ να επέμβω». 

 Χ17: «Καταρχάς, η ελλιπής χρηματοδότηση. Πραγματικά η κατάσταση είναι οριακή. 

Δεύτερον, από τη Σχολική Επιτροπή λείπουν καθοδηγητές, άτομα δηλαδή που για 

παράδειγμα θα παρακολουθούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και θα ενημερώνουν τη 

Σχολική Επιτροπή. Ή τη νομοθεσία. Να υπάρχει μία εφαρμογή που να μπορεί να 

ενημερώνεται από εκεί η Σχολική Επιτροπή. Για το ποιοι νόμοι είναι σε ισχύ, ποιοι 

έχουν καταργηθεί, ποιοι έχουν αλλάξει κτλ. Γενικά από το Υπουργείο να υπάρχει μία πιο 

κεντρική διαχείριση και ενημέρωση των Σχολικών Επιτροπών, όχι να κάνει ο καθένας 

ό,τι θέλει. Επίσης ένα θέμα είναι με τη φορολογία και τον ΕΝΦΙΑ των σχολικών αγρών. 
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Δεν είναι λογικό το κράτος να φορολογεί τη σχολική περιουσία. Τέλος, θα πρέπει οι 

δήμοι να στελεχωθούν με αρκετά ικανούς υπαλλήλους, και αυτό κυρίως οι μικρότεροι 

δήμοι, γιατί αρκετές φορές υπάρχουν λεφτά και δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Όπως για 

παράδειγμα τώρα τελευταία με την πυροπροστασία, που ο Υπουργός είπε ότι μαζί με το 

νόμο σας στέλνω και το κονδύλι για την πυροπροστασία, και το μόνο που είχε να κάνει 

ο δήμος ήταν ο προγραμματισμός, ο οποίος θα γινότανε από την τεχνική υπηρεσία. Εδώ 

δεν έγινε ποτέ, γιατί δεν είχαμε κάποιο άτομο για να το κάνει και χάθηκαν τα λεφτά». 

 Χ19: «Ελλιπής χρηματοδότηση, δυσκολία ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών 

μονάδων, περιορισμένη βοήθεια από την τεχνική υπηρεσία του δήμου με αποτέλεσμα να 

αναγκαζόμαστε να δίνουμε έργα συνεχώς σε εξωτερικούς συνεργάτες, σπαταλώντας 

λεφτά από τα λειτουργικά μας. Τεχνικό κλιμάκιο ειδικά για τη Σχολική Επιτροπή είναι 

δύσκολο να δημιουργηθεί γιατί πρέπει να μπούμε σε διαδικασίες διαγωνισμών κτλ, τα 

οποία δεν μπορούμε νομικά να τα κάνουμε. Θα μπορούσε να αυξηθεί η χρηματοδότηση 

από το κράτος προς τους δήμους, με συγκεκριμένους κωδικούς, ειδικά για τις επισκευές 

των σχολείων. Εμείς σαν Σχολική Επιτροπή μπορούμε να εκτελούμε έργα μέχρι 5.000 

ευρώ, για μικροεπισκευές δηλαδή. Καταλαβαίνεις ότι για τα μεγάλα έργα πρέπει να 

μεριμνήσει ο δήμος. Θέλει μελέτες και πολλά άλλα. Σε μας, ο δήμος κάνει κάθε χρόνο 

διαγωνισμούς για τις επισκευές των σχολικών μονάδων, τα λεφτά από τη λεγόμενη 

ΣΑΤΑ, και ενισχύοντας με κονδύλια και ο ίδιος ο δήμος αρκετές φορές». 

 Χ141: «Κατ’ αρχάς η αύξηση της χρηματοδότησης. Θα έπρεπε επίσης η Σχολική 

Επιτροπή να έχει δικό της τεχνικό συνεργείο με όλες τις ειδικότητες που χρειάζεται και 

δικό τους αμάξι. Γενικά υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Αλλά όλα ξεκινάνε από τα 

χρήματα. Η Σχολική Επιτροπή χρειάζεται περισσότερο κόσμο, περισσότερο προσωπικό 

λόγω και του μεγάλου όγκου εργασιών που έχει και κυρίως τεχνικό προσωπικό. Η 

νομοθεσία σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις εξωτερικούς συνεργάτες αλλά δεν 

προβλέπει να έχεις προσωπικό εσύ. Να είναι υπάλληλοι του νομικού προσώπου. Για να 

υπάρχει άμεση λύση σε κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται. Επίσης η επιλογή των μελών 

πρέπει να γίνεται με κριτήρια, και βασικό και κύριο να έχουν όλοι σχέση με το 

αντικείμενο. Δύσκολα όμως βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι γιατί υπάρχει και έλλειψη 

κινήτρων. Ένα κίνητρο θα μπορούσε να είναι το οικονομικό. Δεν αμοίβεται κανένα από 

τα μέλη, οπότε γιατί να αφιερώνει κάποιος το χρόνο αν δεν κερδίζει κάτι;» 

 Χ113: «Ένα πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι  ότι οι διευθυντές που έρχονται 

εδώ είναι με βάση την αρχαιότητα, ενώ υπάρχουν νέοι διευθυντές που είναι πιο μέσα 

στα πράγματα. Αυτό θα έπρεπε να αναθεωρηθεί. Επίσης υπάρχει πολύ γραφειοκρατία 
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που θα έπρεπε να μειωθεί. Και βέβαια, η ελλειπής χρηματοδότηση. Παίρνει λίγα λεφτά 

και έχει να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις. Η αναβάθμιση του ρόλου του διευθυντή 

της σχολικής μονάδας. Θα προτιμούσα από το υπουργείο Παιδείας με έναν κωδικό, τα 

χρήματα να πηγαίνουν απ’ ευθείας στο λογαριασμό της κάθε σχολικής μονάδας. Ο 

διευθυντής με τον σύλλογο διδασκόντων θα διαχειρίζονταν το καμμάτι αυτό. Η Σχολική 

Επιτροπή θα βοηθούσε μόνο στα τεχνικά ζητήματα και τα χρήματα θα τα διαχειρίζονταν 

τα σχολεία. Αυτό το λέω γιατί με τη σημερινή μορφή γίνεται κατακράτηση χρημάτων 

από τον δήμο και δεν αποδίδονται όλα τα λεφτά στις σχολικές μονάδες. Επίσης να 

γίνεται πιο γρήγορα η απόδοση των πιστώσεων. Γιατί να περνάνε τα λεφτά από τον 

δήμο πρώτα; Η Σχολική Επιτροπή είναι νομικό πρόσωπο, μπορεί να έχει κωδικό και τα 

λεφτά να πηγαίνουν απ’ ευθείας εκεί. Επιπλέον, θα ζητούσα τον διαχωρισμό της 

χρηματοδότησης λειτουργικών και επισκευαστικών δαπανών. Άλλο οι λειτουργικές 

δαπάνες και άλλο οι επισκευαστικές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα κονδύλια για τις 

επισκευές να αντιστοιχούν στο πραγματικό ύψος της δαπάνης. Επίσης, καλύτερη 

οργάνωση του θεσμικού πλαισίου για την καθαριότητα. Οι καθαρίστριες να βρίσκονται 

στο χώρο του σχολείου όλη την ώρα λειτουργίας». 

 Χ115: «Ένα πρόβλημα είναι η τεχνική υπηρεσία του δήμου. Δεν επαρκούν. Είναι μια 

γενική κατάσταση αυτό στην Ελλάδα. Όμως είναι πάρα πολύ πρόθυμοι και εργάζονται 

σκληρά όσοι μένουν. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Αν σπάσει ένα καζανάκι ο δήμος 

έχει υδραυλικούς που θα τους στείλει για να το φτιάξουν. Όταν όμως θέλεις να κάνεις 

μια συντήρηση ή επισκευή σε τουαλέτες (π.χ πλακάκια που έχουνε σπάσει, λεκάνες ή 

οτιδήποτε) έχουμε την δικαιοδοσία να απευθυνθούμε σε εξωτερικούς συνεργάτες. Το 

οποίο εμπεριέχει τα πάντα. Υλικά, υπηρεσίες κτλ. Αυτό βέβαια είναι μέχρι ένα ποσό. Το 

προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να εξουσιοδοτηθεί μέλος της 

Σχολικής Επιτροπής, όπου θα ξεκινήσει το έργο από τις προσφορές, μέχρι να το 

παραλάβει η σχολική μονάδα. Μέσα ο νόμος λέει και για τους ίδιους τους διευθυντές ότι 

μπορούν να κάνουν κάποιο έργο, μέχρι 2.900 ευρώ νομίζω, ανάλογα τα κονδύλια και 

εμπεριστατωμένα, και λέει αυτεπιστασία. Δηλαδή ο ίδιος ο διευθυντής να το κοιτάξει. 

Επίσης, ότι υπάρχει πολλή νομοθεσία η οποία είναι μπλεγμένη, γιατί μπορεί ο 

Καλλικράτης να έκανε αυτές τις συνενώσεις πρόσφατα, αλλά μεγάλο μέρος της 

νομοθεσίας βασίζεται σε πολύ παλιότερους νόμους και αυτό δημιουργεί πολλή 

γραφειοκρατία». 

 Χ17: «Πρώτα απ’ όλα η στελέχωσή της. Βασικό. Στελέχωση πάντα με προϋπόθεση την 

εξειδίκευση. Αυτό αν λειτουργήσει σωστά σίγουρα θα έχει αποτέλεσμα. Τα πάντα 
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ξεκινάνε από την πολιτεία. Οι φορείς θα πρέπει να είναι ανοιχτοί στην επικοινωνία 

γιατί δεν γνωρίζουμε που πρέπει να απευθυνθούμε. Δεν υπάρχει τόση καλή συνεργασία 

με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ας πούμε, τον υπεύθυνο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τον οποίο συνεχώς ψάχνουμε, 

δεν τον βρίσκουμε στο τηλέφωνο, πρέπει να πάμε από κει. Δε ξέρουμε που θα 

απευθυνθούμε, σε ποιο φορέα για να πάρουμε τη λύση, την απάντησή μας, την 

διευκόλυσνή μας. Η πολιτεία δηλαδή πρέπει να διευκολύνει τους φορείς. Πρέπει να 

υπάρχει ένας φορέας που να έχει την εποπτεία. Πρέπει η πολιτεία να δημιουργήσει ένα 

πλαίσιο και να μην χρειάζεται ο κάθε Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής να βγάζει τα 

κάστανα από τη φωτιά. Επίσης, ένα θέμα είναι ότι έχει να κάνει με τα τεχνικά επιτελεία. 

Η συνεργασία μας εμάς είναι με τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου. Με αποτέλεσμα να 

έχουμε έναν υδραυλικό σε ολόκληρο τον δήμο. Δεν μας επιτρέπονται προσλήψεις. 

Προσπαθούμε με τα 5μηνα και με όλα αυτά. Αλλά και με τα 5μήνα και τα 8μηνα που δεν 

έχουν ξεκινήσει ακόμα, τι κάνει η πολιτεία; Έρχεται και σου βάζει κατηγορίες. Που 

τυχαίνει μέσα στην κατηγορία να μην έχει τον οδηγό που εγώ έχω απόλυτη ανάγκη. Ή 

να μην έχει τον υδραυλικό που εγώ έχω ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη. Και τι κάνω εγω; 

Παίρνω τον οδηγό, τον βάζω οδηγό όπου χρειάζομαι και μετά τον βάζω να μου σκάψει 

κιόλας. Δηλαδή με κάνει να παρεκλίνω αναγκαστικά, αφού δε μπορώ από αλλού να 

κάνω πρόσληψη. Και αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζω σε όλες τις τεχνικές 

υπηρεσίες. Οι τεχνικές υπηρεσίες για να μου στείλουν ένα υδραυλικό, την ώρα που τον 

χρειάζομαι εγώ και πνίγεται ένα σχολείο, θα πρέπει να απεγκλωβιστούν, να 

ανεξαρτητοποιηθούν, να μην ανήκουν στις τεχνικές υπηρεσίες και να είναι υλικοτεχνική 

υποδομή των σχολείων με προσωπικό δικό της, που να εξαρτάται από τη Σχολική 

Επιτροπή. Αν η πολιτεία δώσει κονδύλια μπορούμε να δουλέψουμε και με εξωτερικούς 

συνεργάτες. Επί της ουσίας, αν και άλλαξε μορφή η Σχολική Επιτροπή δε λύθηκαν 

σημαντικά προβλήματα, αντιθέτως δημιουργήθηκαν πρόσθετα με όλες αυτές τις 

εναλλαγές. Διπλάσια εργασία και με λιγότερο προσωπικό. Ο Καλλικράτης δεν λειτουργεί 

ουσιαστικά. Όταν δεν το έχεις στελεχώσει, έχεις βγάλει έναν νόμο, προσπαθείς να 

λειτουργήσεις αλλά ούτε το στελεχώνεις ούτε τον ενισχύεις οικονομικά, ούτε η εφορία 

σου είναι οργανωμένη και ψάχνεσαι, δε λειτουργεί ο Καλλικράτης. Δεν έχουμε 

εξοπλισμό, δηλαδή εγώ δεν έχω υπολογιστή. Τα σχολεία έχουν τα βασικά τους, η 

Σχολική Επιτροπή δεν έχει βασικό εξοπλισμό. Εγώ δεν έχω γραφείο. Αυτό εδώ είναι της 

γενικής γραμματέος. Δεν έχω υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Περιμένω να φύγει ο υπάλληλος 

να δουλέψω μετά το μεσημέρι. Απέχουμε πολύ στην ανταπόκρισή μας στην επισκευή και 

λειτουργία της υλικοτεχνικής υποδομής των εγκαταστάσεών μας. Εκεί υπολειτουργούμε 



607 
 

και υπολειτουργούμε εξ αιτίας της έλλειψης προσωπικού και τίποτε άλλο. Και αυτό γιατί 

δεν έχει γενικότερα ο δήμος. Τίποτα άλλο δεν υπολειτουργεί στα σχολεία μας. Έχουν μια 

αξιοπρεπή εμφάνιση, αλλά εμείς τα θέλουμε άριστα. Υπάρχουν σχολικές μονάδες 

πολλών χρόνων. Αυτές θέλουν συντήρηση». 

 Χ121: «Πέραν από οικονομικούς πόρους, ίσως ένα πλαίσιο πιο συγκεκριμένο, πιο 

ξεκάθαρο, νομικό,  σχετικά με τις αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής, να είναι πιο 

άμεσα υλοποιήσιμες. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία σε κάθε απόφαση της Σχολικής 

Επιτροπής, χρειάζεται πολύς χρόνος μέχρι να επιστρέψει η απόφαση και να μπορέσει να 

υλοποιηθεί. Η γραφειοκρατία. Μεγάλο πρόβλημα. Και ότι δεν έχει τον προϋπολογισμό 

της, να ξέρει ακριβώς, να προϋπολογίζει ορισμένα πράγματα. Λειτουργεί κάτω από 

χορηγήσεις και μόνο αυτό. Επίσης, τα άτομα τα οποία αποτελούν μέλη της Σχολικής 

Επιτροπής θα μπορούσαν να είναι πιο καταρτισμένα, όχι με σκοπό να εξυπηρετήσουμε 

κάποιους υποψήφιους που δεν εκλεγήκανε, αλλά για να μπορούν να βοηθήσουν». 

 Χ125: «Υπάρχει μερική γραφειοκρατεία στο θέμα των επιχορηγήσεων. Αν μπορούσαν οι 

επιχορηγήσεις να βγουν από αυτή τη γραφειοκρατία και να αλλάξει το πλαίσιο, θα μας 

βοηθούσε. Στο να παίρνουμε τα λεφτά πιο γρήγορα. Επίσης, νομίζω λόγω του όγκου 

εργασίας, να έσπαγαν οι Επιτροπές και να υπήρχαν υποεπιτροπές. Ώστε να έπαιρναν 

μέρος της δουλειάς. Παίρνουν συνεχώς οι διευθυντές τηλέφωνο εδώ και μας αναθέτουν 

τα πάντα. Έχουμε γίνει η εύκολη λύση. Είναι εντελώς ευθυνόφοβοι και αποποιούνται τα 

πάντα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο που να ορίζει και τις αρμοδιότητες των 

διευθυντών και όχι να μας αναθέτουν τα πάντα, γιατί έτσι μας φορτώνεται όλος ο όγκος, 

που τις περισσότερες φορές δεν είναι και στην αρμοδιότητά μας να φέρουμε εις πέρας τα 

πράγματα που μας ζητάνε». 

 Χ127: «Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι. Οπότε σίγουρα 

πιο αποδοτική θα την έκανε το περισσότερο προσωπικό γιατί είναι μεγάλος και ο 

φόρτος εργασίας. Και θα είχε και μια συνέχεια. Όταν αλλάζει η Σχολική Επιτροπή, 

ξεκινάνε όλοι από την αρχή. Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο μόνιμο, που 

να γνωρίζει όλα τα θέματα και να ενημερώνει την κάθε νέα Σχολική Επιτροπή για να 

είναι πιο ομαλή η μετάβαση. Και επίσης, από τη στιγμή που το κράτος δεν μπορεί να 

βοηθήσει στην υλικοτεχνική υποδομή, να επιτρέψει στη Σχολική Επιτροπή να βρει 

χορηγίες, δωρεές από τους ιδιώτες. Για να λειτουργούν καλύτερα τα σχολεία. Η 

γραφειοκρατία είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού και η 

χρηματοδότηση». 
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 Χ135: «Στα αρνητικά θα έβαζα την μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, τη 

γραφειοκρατία δηλαδή. Όπως και ο μεγάλος φόρτος εργασίας που έχει ο πρόεδρος. 

Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, που είναι δυσλειτουργία, είναι ότι το έργο της Σχολικής 

Επιτροπής απαιτεί πολύ χρόνο και από τη στιγμή που τα μέλη της είναι εργαζόμενα, δεν 

μπορεί να λειτουργεί στο μάξιμουμ. Θα έπρεπε να είναι έμμισθες οι θέσεις, αν όχι όλες, 

τουλάχιστον 2-3, οι οποίοι να ασχολούνται και να τρέχουν όλη μέρα για τη Σχολική 

Επιτροπή. Τέλος, το ότι δεν υπάρχει λογιστική υποστήριξη. Ότι δεν προβλέπεται από 

κάπου. Άσχετο αν πληρώνουμε όλοι εξωτερικό συνεργάτη ή χρησιμοποιούμε τον λογιστή 

του δήμου». 

 Χ139: «Να είχε δικό της τεχνικό επιτελείο. Η τεχνική υπηρεσία του δήμου δεν είναι 

επαρκής. Αν και είναι από τις καλύτερες τεχνικές υπηρεσίες που υπάρχουν, χρήσιμο θα 

ήταν να είχαμε έναν άνθρωπο μόνο για τα σχολεία. Και επιπλέον να επαναλειτουργήσει 

ο ΟΣΚ, γιατί πολλά από αυτά που κάνουμε ανήκουν εκεί. Οι Σχολικές Επιτροπές είναι 

στον αέρα και δεν είναι ξεκάθαρο το νομικό τους πλαίσιο. Θα άλλαζα τη νομοθεσία στο 

οικονομικό κομμάτι. Θα το έκανα πιο ξεκάθαρο. Και γενικά να υπάρχουν πιο 

αναλυτικές οδηγίες. Όταν υπάρχει γραφειοκρατία την παρακάμπτουμε. Επίσης, ενώ 

είναι νομικό πρόσωπο και είναι αυτοδιοικούμενη, πολλά πράγματα υπάγονται στο δήμο 

και αυτό δυσχεραίνει το έργο της». 

 Χ91: «Ένα βασικό πράγμα, που αυτό είναι λίγο ασαφές, έχει να κάνει με την ανάγκη 

διοικητικής στήριξης της Σχολικής Επιτροπής. Θέλει προσωπικό. Και αν είσαι σε 

κάποιο μεγάλο δήμο τότε αυτός μπορεί να στείλει, είσαι τυχερός. Στους μικρούς δήμους 

όμως, με το λίγο προσωπικό, δυσκολεύει η κατάσταση. Αν δεν έχεις προσωπικό είναι 

δύσκολα τα πράγματα. Η Σχολική Επιτροπή δεν είναι ένα όργανο που παίρνει μόνο 

αποφάσεις, αλλά πρέπει να τις εφαρμόζει και στην πράξη. Και επειδή έχεις ενιαία 

διαχείριση, και έχεις ένα λογιστήριο ουσιαστικά, έχεις ένα βιβλίο εσόδων-εξόδων, έχεις 

όμως συνδιαχειριστές 20-30 άτομα, με όλους αυτούς πρέπει να επικοινωνείς, πρέπει να 

μαζεύεις τιμολόγια και να τους καθοδηγείς. Θέλει προσωπικό. Και θέλει και 

εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν αρκεί απλά μία γραμματειακή υποστήριξη. Θέλεις 

οικονομολόγο, λογιστή. Το να κάνεις δυο αποφάσεις, να κάνεις μια συνεδρίαση και να 

γράψεις ένα πρακτικό, αυτό δεν είναι τίποτα, το κάνει ένας απλός υπάλληλος. Την 

οικονομική διαχείριση όμως ποιος θα την κάνει; Υπάρχει ένα καλό πρόγραμμα, ο 

Έπαφος, ποιος θα χρησιμοποιήσει όμως αυτό το πρόγραμμα; Δεν δουλεύει αυτόματα 

μόνο του». 
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 Χ94: «Τα λεφτά δεν φτάνουν. Πιστεύω ότι αν γινόταν αύξηση του ποσού από τη μία, και 

μεταφορά στο χαμηλότερο συντελεστή το ΦΠΑ ή στη κατάργηση του ΦΠΑ, δεν θα ήταν 

καλύτερα τα πράγματα. Είναι απαράδεχτο αυτό που γίνεται με τον ΦΠΑ. Επίσης έχουμε 

θέμα και με την τεχνική υπηρεσία. Πιστεύω ότι αν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα 

τεχνικό κλιμάκιο, με 2-3 βασικούς τεχνικούς, τότε θα λύναμε πολύ πιο γρήγορα και 

οικονομικά τα προβλήματά μας. Αλλά δεν μας το δίνει αυτό το δικαίωμα ο νόμος». 

 Χ95: «Πιστεύω πως το ελλιπές προσωπικό σε όλα τα επίπεδα είναι το σημαντικότερο 

πρόβλημα. Και η ίδια η σχολική επιτροπή είναι υποστελεχωμένη, και οι υπηρεσίες του 

δήμου που πρέπει να απευθυνόμαστε έχουν σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό μας δένει τα 

χέρια και διαιωνίζονται πολλές αρνητικές καταστάσεις. Όταν για παράδειγμα η τεχνική 

υπηρεσία του δήμου έχει τόσα λίγα άτομα, και έχουν και αυτοί τόσα θέματα να λύσουν, 

δυστυχώς περνάμε σε δεύτερη μοίρα. Και λογικό είναι εδώ που τα λέμε. Οπότε πολλές 

φορές αναγκαζόμαστε να απευθυνόμαστε σε εξωτερικούς συνεργάτες και να 

αναγκαζόμαστε να ξοδεύουμε χρήματα από τα λεφτά των παιδιών, όταν μπορούμε να το 

υποστηρίξουμε οικονομικά, διαφορετικά, περιμένουμε με ότι αυτό συνεπάγεται από την 

τεχνική υπηρεσία του δήμου». 

 Χ97: «Ένα από τα πράγματα που μας δυσκολεύει είναι το πλαφόν των 5.800 ευρώ που 

υπάρχει για τα έργα μικρής κλίμακας. Θα μπορούσε αυτό το ποσό να πάει στις 10.000 

ευρώ, για να κάνεις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα σχολεία. Επίσης, και πολύ 

σημαντικό, είναι ότι επειδή οι Σχολικές Επιτροπές έχουν να κάνουν με όλες τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες του δήμου, παρόλο που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

θα έπρεπε να προβλέπεται η σχολική επιτροπή να έχει δική της τεχνική υπηρεσία. Αν 

θέλαμε να λειτουργούμε σωστά. Αλλά εκεί θέλει προσλήψεις και άτομα. Αυτό έπρεπε να 

προϋπάρχει». 

 Χ63: «Υπάρχει δυσλειτουργία στο να κατανοήσει το Δ.Σ, και όχι μόνο το Δ.Σ, αλλά και 

όλοι οι εμπλεκόμενοι, το τι είναι αυτό το νομικό πρόσωπο που λέγεται σχολική 

επιτροπή. Δεν το έχουν κατανοήσει. Και δεν το έχει κατανοήσει πρώτα από όλα η ίδια η 

δημοτική αρχή. Η οποία δεν ξέρει εν πολλοίς τι είναι αυτό το πράγμα. Ξέρει ότι είναι 

ένας φορέας που παίρνει κάποια χρήματα και μοιράζει κάποια χρήματα. Όμως δεν είναι 

αυτό, είναι πολύ περισσότερα. Το να γνωρίζει ο φορέας ποιες είναι οι ανάγκες, αυτό 

είναι το πλέον σοβαρό ζήτημα. Και το πως θα σταθμίσει αυτές τις ανάγκες και το ποια 

οικονομία θα κάνει και το ποια έργα θα κάνει στα σχολεία. Εμείς για να φανταστείτε 

χρησιμοποιούμε λεφτά από την οικονομία μας, από τα λειτουργικά μας για να κάνουμε 
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ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολεία, να αλλάξουμε κουφώματα και μονώσεις που είναι 

σε τραγική κατάσταση. Μιλάω για λεφτά από τα υπόλοιπα της σχολικής ΣΑΤΑ. Όποια 

χρήματα μας περισσεύουν, αντί να βάφουμε σχολεία, αλλάζουμε κουφώματα και 

κάνουμε μονώσεις. Για να εξοικονομήσουμε πετρέλαιο. Δυστυχώς, η δημοτική αρχή δεν 

θέλει να ξέρει τι γίνεται με τα σχολεία. Και για να πω την αλήθεια δεν έχει και το χρόνο 

για να ασχοληθεί. Έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνει η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος 

που τα δικά μας περνάνε σε δεύτερη μοίρα». 

 Χ49: «Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό πρέπει 

κάποιος να το πάρει πολύ σοβαρά υπόψιν του γιατί οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά 

πρόσωπα αλλά δεν είχαν μέχρι πρότινος και όλες τις υποχρεώσεις των νομικών 

προσώπων, και λειτουργούμε και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς, και προσπαθούμε να 

κρατήσουμε μία ισορροπία. Τα τελευταία 3 χρόνια εμείς εδώ μπορώ να πω ότι κάνουμε 

σχεδόν τα πάντα. Έχουμε γίνει και οικονομική υπηρεσία και τεχνική υπηρεσία. Ευτυχώς 

έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και επικοινωνία με την τεχνική υπηρεσία του δήμου αλλά 

και με την οικονομική υπηρεσία, ότι χρειαστούμε μας κατευθύνουν. Γενικά, δεν είναι 

πολύ ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών και ο τρόπος με τον οποίο 

πρέπει να δουλέψουν. Υπάρχουν κάποιοι που λειτουργούν πολύ μπακαλίστικα. Ειδικά οι 

πιο μικρές σχολικές επιτροπές δυσκολεύονται». 

 Χ55: «Αυτό το οποίο αποτελεί ουσιαστικά πρόβλημα για εμάς είναι η χρηματοδότηση, 

όσον αφορά το πετρέλαιο. Όπως σας είπα προηγουμένως, εμείς εδώ καταναλώνουμε το 

80% με 90% στο πετρέλαιο από την κατανομή, σαν ορεινός Δήμος που είμαστε. Και 

ουσιαστικά δεν μένουν καθόλου λεφτά για να χρηματοδοτήσουμε ουσιαστικά τα σχολεία 

ή για να βελτιώσουμε τις υποδομές. Θεωρώ ότι τα κονδύλια που στέλνει το κράτος θα 

έπρεπε να χωριστούν στα δύο, άλλο κονδύλι για τη θέρμανση και άλλο κονδύλι για τα 

λειτουργικά. Το κονδύλι για τη θέρμανση μπορεί να προϋπολογιστεί πάρα πολύ εύκολα 

και να αποσταλεί στο υπουργείο βάσει των προηγούμενων ετών». 

 Χ1: «Η ελλιπής χρηματοδότηση και γενικά όλες οι επιτροπές των δήμων έχουν 

πρόβλημα στελέχωσης. Το πόθεν έσχες είναι ένας σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας, 

για να επανδρωθούν όλες οι επιτροπές και όχι μόνο οι σχολικές επιτροπές. Είναι ένα 

θέμα αυτό. Κάθε μέλος της σχολικής επιτροπής αναγκάζεται κάθε χρόνο να κάνει 

δήλωση πόθεν έσχες. Δεν είναι μία απλή δήλωση, έχει πάρα πολλές παραμέτρους μέσα. 

Και αυτό επιπλέον είναι και κόστος για κάθε μέλος των επιτροπών, γιατί πρέπει να 

δώσει τουλάχιστον 100 ευρώ για να πάει σε ένα λογιστή για να του κάνει τη δήλωση. 

Και επειδή τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο, δεν αναλαμβάνουν 
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και οι ίδιοι οι λογιστές να κάνουν τέτοιες δηλώσεις, γιατί αρχικά είναι υπόλογοι και οι 

λογιστές και στη συνέχεια και ο δηλών». 

 Χ3: «Όπως είπα και πριν ο τρόπος πρόσληψης των καθαριστριών. Το πιο σημαντικό 

όμως είναι να γίνει η σχολική επιτροπή αυτόνομη υπηρεσία. Από τον νομό ίδρυσης των 

ενιαίων σχολικών επιτροπών, όλα είναι λίγο πρόχειρα. Είναι πρόχειρα ακόμα και τα 

συμβούλια, η συγκρότηση των συμβουλίων. Τα συμβούλια είναι το πολιτικό όργανο. Η 

ίδια η υπηρεσία δεν έχει προσεχθεί σε όλους τους δήμους με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή δεν 

έχει μία διοικητική αυτοτέλεια. Δεν είναι καν τμήμα διοικητικό, ας πούμε. Είναι ένα 

νομικό πρόσωπο έτσι, μία κατάσταση φλου. Δεν υπάρχει μία ενιαία δομή, σε κάθε δήμο 

λειτουργούν και διαφορετικά. Θέλει νομοθετική παρέμβαση και να καθοριστούν 

ακριβώς ο ρόλος, η μορφή των σχολικών επιτροπών, αν θέλουμε να το κρατήσουμε το 

σύστημα. Αν θέλουν να το πάνε απευθείας στο δήμο αλλάζει η ιστορία. Θα μπορούσαν 

να το πάνε απευθείας στο δήμο, στην οικονομική υπηρεσία του δήμου. Αλλά κάπου εκεί 

όμως θα χαθεί η μπάλα για τα σχολεία. Τα σχολεία διέπονται από άλλους κανόνες 

λειτουργίας. Το σχολείο έχει την καθημερινότητά του που δεν την προλαβαίνεις. Θέλει 

άμεση επαφή. Το νομικό πλαίσιο είναι αυτό που κυρίως δημιουργεί προβλήματα στις 

σχολικές επιτροπές, στη λειτουργία τους. Ας πούμε, εμείς εδώ στη σχολική επιτροπή δεν 

μπορούμε να κάνουμε διαγωνισμό για να πάρουμε 40 υπολογιστές. Δεν έχουμε υπηρεσία 

να το κάνει. Πρέπει να το κάνει ο δήμος. Αν το κάνει ο δήμος όμως, αν πούμε ότι 

σήμερα θέλουμε 40 υπολογιστές, να τονίσουμε αυτό που λένε πρωτογενές αίτημα, θα 

γίνει μετά από 18 μήνες». 

 Χ11: «Η νοοτροπία που έχουν τα μέλη της σχολικής επιτροπής που προέρχονται από τη 

σχολική κοινότητα, οι διευθυντές δηλαδή, οι οποίοι αισθάνομαι ότι εκπροσωπούν το 

σχολείο τους και όχι ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Προσπαθούν συνέχεια να 

προασπίζονται τα συμφέροντα της σχολικής τους μονάδας. Επίσης κάτι άλλο που δεν 

λειτουργεί σωστά και εμείς το έχουμε αλλάξει είναι ο τρόπος κατανομής των 

πιστώσεων. Η νομοθεσία γύρω από αυτό πρέπει να αλλάξει». 

 Χ65: «Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να αλλάξει η θεσμική οντότητα που έχει αυτό το 

όργανο που ονομάζεται σχολική επιτροπή. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή 

Ν.Π.Δ.Δ τα οποία είναι υδροκέφαλα. Δηλαδή έχουν διοίκηση και δεν έχουν προσωπικό. 

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ουσιαστικά ότι έχουμε ένα νομικό πρόσωπο τύποις, χωρίς 

ουσιαστικό λόγο. Για μένα αυτή η υπηρεσία πρέπει να περάσει μέσα στις αρμοδιότητες 

του δήμου, να καταργηθούν αυτά τα νομικά πρόσωπα, δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης. 

Λειτουργούν χωρίς προσωπικό και χωρίς οργανόγραμμα. Για μένα όλες αυτές οι 
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αρμοδιότητες πρέπει να περάσουν θεσμικά μέσα στον Δήμο και συγκεκριμένα στο 

κομμάτι της παιδείας του δήμου, δημιουργώντας μία υπηρεσία που θα έχει προσωπικό. 

Ξαναλέω, δεν βλέπω κανένα λόγο ύπαρξης με νομική μορφή, να έχουν οι σχολικές 

επιτροπές. Νομίζω δημιουργούν πολλά περισσότερα προβλήματα παρά λύνουν. Για 

παράδειγμα, ο διευθυντής μπορεί να ζητήσει στοιχεία, την επιτάχυνση των διαδικασιών 

από την τεχνική υπηρεσία. Να την βάλει προ των ευθυνών της. Όχι να προσπαθούμε 

μέσα από τους πόρους των λειτουργικών των σχολικών επιτροπών να φτιάχνουμε 

κομμάτια που ανήκουν στην τεχνική υπηρεσία. Για κάποιον που δεν το έχει δουλέψει, 

δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Θα λυθούν αυτόματα πολλά πράγματα. Και ταυτόχρονα, 

θα πάνε οι αρμοδιότητες επίλυσης ζητημάτων εκεί που πρέπει να πάνε. Η σχολική 

επιτροπή δεν ανήκει στο τμήμα παιδείας, έχει δική της νομική οντότητα. Είναι 

ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Ο Δήμος είναι ένα νομικό πρόσωπο. Είναι άσχετα 

πράγματα μεταξύ τους. Αλλά τι νομική οντότητα είναι; Είναι σαν να λέμε ότι εδώ στο 

δήμο είναι ο δήμαρχος, ο Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου και οι αντιδήμαρχοι και δεν 

έχουμε κανέναν άλλο εδώ μέσα. Τέτοιο πράγμα είναι η σχολική επιτροπή. Το καλύτερο 

πράγμα είναι να γίνει η σχολική επιτροπή υπηρεσία μέσα στο δήμο και πιστεύω ότι θα 

λειτουργήσει πολύ καλύτερα». 

 Χ67: «Νομίζω θα εστίαζα στα μέλη της σχολικής επιτροπής. Θα έπρεπε να προτιμούνται 

άτομα τα οποία θα είχαν κάποιο ενδιαφέρον για το έργο μας. Τώρα υπάρχουν άτομα τα 

οποία δεν έχουν πατήσει ποτέ. Επίσης, δεν βρίσκω το λόγο γιατί να υπάρχουν δύο 

ξεχωριστές σχολικές επιτροπές. Η δουλειά είναι συγκεκριμένη, γίνεται με τον ίδιο 

τρόπο. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται δύο σχολικές επιτροπές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 

όμως πιστεύω ότι είναι το ελλιπές προσωπικό. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος της δουλειάς 

και χρειάζονται άτομα όπως επίσης και υπηρεσίες. Δυστυχώς σε πολλά ζητήματα πρέπει 

να επικοινωνούμε με τις υπηρεσίες του δήμου και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα επειδή 

εκεί έχουν ακόμα μεγαλύτερο όγκο εργασίας. Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι το 

πρόβλημα με το ΦΠΑ. Επί της ουσίας από τα λεφτά που μας δίνουν μας παίρνουν πίσω 

το 24%, το ένα τέταρτο δηλαδή. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά και άδικο αυτό το μέτρο 

όταν μιλάμε για τα παιδιά μας. Αυτό θα έπρεπε να καταργηθεί». 

 Χ70: «Το πρώτο που πρέπει να συμβαίνει είναι να είναι οργανωμένο το γραφείο 

Παιδείας  του δήμου. Θα πρέπει να είναι διαφορετικός ο πρόεδρος της ΔΕΠ, 

διαφορετικός ο πρόεδρος της μίας σχολικής επιτροπής και διαφορετικός ο πρόεδρος της 

άλλης. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν οργανωμένο γραφείο και πάρα πολύ καλή συνεργασία 

ανάμεσα στη ΔΕΠ και στις σχολικές επιτροπές, να μην αφήνετε τίποτα στην τύχη. Εμείς 
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έχουμε εδώ διευθύντρια στο γραφείο, και από έναν υπάλληλο στη σχολική επιτροπή. Και 

λειτουργούμε πολύ οργανωμένα. Βέβαια όπως είπαμε και πριν, χρειάζεται περισσότερο 

προσωπικό για να μπορέσουμε να γίνουμε αποτελεσματικότεροι και να κάνουμε 

καλύτερα τη δουλειά μας. Η σχολική επιτροπή έχει ανάγκη και από τεχνοκράτες, άτομα 

τα οποία θα γνωρίζουν τη δουλειά και δεν θα ψάχνονται χάνοντας χρόνο και επίσης 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλα, να φαίνονται όλα ξεκάθαρα χωρίς να αφήνονται 

σκιές». 

 Χ71: «Δεν υπάρχει οργάνωση. Εμείς ερχόμαστε και παρερχόμαστε. Πρέπει να υπάρχει 

ένα γραφείο να ασχολείται με τα σχολεία. Και να είναι πλήρως εξοπλισμένο. Να έχει τη 

γραμματειακή του υποστήριξη, τη λογιστική υποστήριξη, να έχει την τεχνική του 

υπηρεσία κτλ. Εμείς είχαμε προτείνει να φτιάξουμε μία δική μας τεχνική υπηρεσία για 

να μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι και να κάνουμε τη δουλειά μας άμεσα και έγκαιρα, 

αλλά μας είπανε από τον Δήμο ότι αυτό απαγορεύεται και δεν προχώρησε. Μεγάλο 

πλήγμα είναι και η απουσία των επιστατών στα σχολεία γιατί βοηθούσαν αρκετά. Ό,τι 

μικροεπισκευή χρειαζόταν στα σχολεία το έκαναν αυτοί. Σήμερα αναγκαζόμαστε να 

στέλνουμε συνέχεια τεχνικούς για απλές δουλειές με αποτέλεσμα να ξοδεύονται ανουσία 

τα λεφτά από τα λειτουργικά. Γιατί με την τεχνική υπηρεσία του δήμου έχουμε μεγάλο 

πρόβλημα. Εγώ τώρα για παράδειγμα αν θέλω κάτι, πρέπει να απευθυνθώ στην τεχνική 

υπηρεσία, να δηλώσει κώλυμα, που μονίμως δηλώνει κώλυμα, και μετά να ψάξω να 

βρω εγώ έναν για να κάνει τη δουλειά που θέλω να κάνω. Αυτό είναι πολύ λάθος γιατί 

χρησιμοποιούνται με αυτό τον τρόπο χρήματα από τα λειτουργικά, που δεν θα έπρεπε. 

Γιατί τα λειτουργικά, το λέει και η ίδια η λέξη, είναι για άλλες δουλειές. Δεν είναι σωστό 

να κάνω εγώ συντήρηση από τα λειτουργικά. Είναι πολύ πρόχειρο όλο αυτό. 

Προχειρότητα, τίποτα άλλο. Και δουλεύει πάνω στην ευαισθησία των διευθυντών και 

των προέδρων. Εγώ προσωπικά, με την ενασχόληση μου με αυτό το όργανο, έχασα 

πολλά. Την ηρεμία με την οικογένειά μου, το τηλέφωνο να χτυπάει όλη την ώρα, να 

τρέχω από σχολείο σε σχολείο για να επιτελέσω το έργο μου. Και μέσα σε όλα αυτά να 

χρειάζεται να δουλεύω και στην βασική μου δουλειά, γιατί δεν πληρώνομαι από αυτό το 

πόστο. Αυτά τα λίγα που παίρνουμε είναι και για τα έξοδα μετακίνησής μας». 

 Χ75: «Η σχολική επιτροπή έχει ανάγκη από στελέχωση. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος της 

δουλειάς. Επίσης η επιλογή των μελών του Δ.Σ θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια, να 

είναι άτομα που γνωρίζουν την πραγματικότητα και την καθημερινότητα των σχολικών 

μονάδων. Γενικά θα έλεγα ότι η σχολική επιτροπή είναι σαν ένας μικρός Δήμος χωρίς 

να έχει τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες του δήμου. Έχουμε μόνο ένα άτομο 
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γραμματειακή υποστήριξη και καλούμαστε να κάνουμε δουλειές, διαγωνισμούς, 

επισκευές, πράγματα τα οποία δεν είναι στην δικαιοδοσία μας». 

 Χ81: «Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ποιες αρμοδιότητες 

ανήκουν στο Δήμο και ποιες αρμοδιότητες ανήκουν στη σχολική επιτροπή. Αυτό το 

πράγμα δημιουργεί το μεγαλύτερο μπέρδεμα. Επειδή εμείς έχουμε να κάνουμε με 

σχολεία και επειδή οι ανάγκες τρέχουν και προκύπτουν καθημερινά εμείς έχουμε ανάγκη 

από άμεσες λύσεις. Δυστυχώς ο δήμος λόγω φόρτου εργασίας τις περισσότερες φορές 

δεν μπορεί να ενεργήσει άμεσα, αποτέλεσμα εμείς να καλούμαστε να βρούμε 

διαφορετικές λύσεις. Θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα να μπορώ να επιλέγω τους δικούς 

μου συνεργάτες, τα δικά μου τεχνικά κλιμάκια, με ανάθεση για να μπορούμε να φέρουμε 

εις πέρας τα άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι σχολικές μονάδες. 

Είναι θέμα οργάνωσης». 

 Χ83: «Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι γιατί να υπάρχει το 

όργανο της σχολικής επιτροπής; Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει σαν όργανο 

γιατί δεν έχει τη στελέχωση και τις υπηρεσίες που απαιτούνται. Πιστεύω ότι θα έπρεπε 

να γίνει υπηρεσία στο δήμο. Αλλά εδώ το πρόβλημα που προκύπτει, είναι ότι πρέπει να 

υπάρχει ευελιξία. Και τι θέλω να πω. Σε έναν καλά οργανωμένο Δήμο, που λειτουργούν 

οι υπηρεσίες του σε υψηλό βαθμό, αυτό είναι εφικτό. Όπως γνωρίζετε, τα σχολεία, η 

εκπαίδευση γενικά, είναι ένα νευραλγικό κομμάτι. Δημιουργούνται καθημερινά 

προβλήματα, και οι ενέργειες που απαιτούνται πρέπει να είναι άμεσες. Ένας καλά 

οργανωμένα Δήμος λοιπόν, μπορεί να ανταπεξέλθει τέτοιων δυσκολιών. Σε έναν δήμο 

όμως ο οποίος δεν είναι καλά οργανωμένος, αυτό το κενό το καλύπτει η σχολική 

επιτροπή. Η σχολική επιτροπή όμως δεν έχει το προσωπικό και τις υπηρεσίες που 

χρειάζονται, οπότε δαπανούνται πάρα πολλοί πόροι από τα λειτουργικά, σε εξωτερικούς 

συνεργάτες και ιδιώτες τεχνικούς. Κάθε χρονιά, είναι ένα σωρό πράγματα που πρέπει να 

γίνουν όπως καθαρισμός χόρτων, ξεβούλωμα σε λούκια και αποχετεύσεις, αλλαγή 

κλειδαριών, βαψίματα, αντικατάσταση τζαμιών και πολλά άλλα. Χρειαζόμαστε έναν 

υδραυλικό, έναν βαφέα, έναν τεχνικό για τη συντήρηση των υπολογιστών, έναν τεχνικό 

για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, έναν ηλεκτρολόγο, έναν μηχανικό 

και πολλούς άλλους. Όλα αυτά, εάν οι υπηρεσίες του δήμου δεν μπορούν να τα 

πραγματοποιήσουν, τότε υπάρχει πρόβλημα. Κάποιος πρέπει να τα κάνει. Δεν γίνεται να 

λειτουργήσουν τα σχολεία διαφορετικά. Οπότε εκεί αναλαμβάνει η σχολική επιτροπή. Η 

σχολική επιτροπή να φανταστείτε δεν έχει ούτε έναν υπάλληλο. Και η υπάλληλος που 

έχουμε για τη γραμματειακή υποστήριξη, αποσπασμένη από τον Δήμο είναι, δεν ανήκει 
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στη σχολική επιτροπή. Πέραν από τα παραπάνω έξοδα πού πληρώνονται από τα 

λειτουργικά και δεν θα έπρεπε, ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι και άλλα έξοδα 

που κάνουμε, δαπανώντας πόρους από τα λειτουργικά, τα οποία δεν θα έπρεπε να κάνει 

η σχολική επιτροπή και αναφέρομαι σε αγορές υπολογιστών, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, 

προτζέκτορες και γενικά ηλεκτρονικό εξοπλισμό, για την αναβάθμιση των σχολείων 

μας, τα οποία θα έπρεπε να παρέχονται από το κράτος. Δυστυχώς πληρώνουμε και αυτά 

τα έξοδα. Γενικά λοιπόν και ολοκληρώνοντας, επικρατεί ένα μεγάλο χάος. Το 

νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ξεκάθαρο, ξεκάθαρο στο τι αρμοδιότητες έχει η σχολική 

επιτροπή και σε τι αρμοδιότητες είναι υπεύθυνος ο δήμος. Είναι πολύ μπερδεμένα όλα 

αυτά, ο ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλον, οδηγίες δεν μας έρχονται και δημιουργείται 

σύγχυση. Εάν συνυπολογίσουμε και το ελλιπές προσωπικό των δήμων σε όλες τις 

υπηρεσίες, δημιουργείται ένας εκρηκτικός συνδυασμός. Πιστεύω ότι δαπανώνται μεγάλα 

ποσά έτσι, άσκοπα, γιατί δεν υπάρχει σωστή οργάνωση και αυτό είναι πρόβλημα του 

νομοθέτη». 

 Χ85: «Ναι, το ελλιπές προσωπικό. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει σίγουρα, ένας 

μόνιμος υπάλληλος τουλάχιστον, γιατί εμείς δεν έχουμε γραμματειακή υποστήριξη. Είναι 

πολύ μεγάλος ο φόρτος εργασίας και θέλει πολλές ώρες και δουλειά από τον πρόεδρο 

για να τα βγάλει πέρα. Και επίσης, με την έλλειψη αυτή δεν υπάρχει και μία συνέχεια ως 

προς το έργο της σχολικής επιτροπής. Κάθε φορά που ο Πρόεδρος αλλάζει, είναι σαν να 

ξεκινάει από την αρχή». 

 Χ87: «Η υποστελέχωση. Είναι πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος εργασίας 

και δεν φτάνει ένας υπάλληλος. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου 

που μπορεί να έχει ένας πρόεδρος. Ο Πρόεδρος δεν είναι δημόσιος υπάλληλος για να 

έχει μισθοδοσία. Έχει παράλληλα τη δουλειά του για να μπορεί να κερδίζει χρήματα. 

Από τη στιγμή που τα σχολεία είναι ζωντανοί οργανισμοί και προκύπτουν καθημερινά 

πάρα πολλά θέματα, που χρήζουν άμεσης επίλυσης, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται 

θέμα. Δεν γίνεται ο πρόεδρος να είναι διαθέσιμος  ανά πάσα ώρα και στιγμή εάν 

εργάζεται. Επίσης προβληματική θα έλεγα ότι είναι και η επικοινωνία με πολλές 

υπηρεσίες του δήμου. Πολλές φορές για να ικανοποιηθεί ένα αίτημα μας πρέπει να 

επιμείνουμε πάρα πολύ και αυτό είναι χρονοβόρο και εξουθενωτικό. Και γενικά θα 

έλεγα ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με το νομικό πλαίσιο, είναι αρκετά μπερδεμένα 

και θολά τα πράγματα και δεν ξέρουμε σε πολλές περιπτώσεις τι πρέπει να κάνουμε, 

ούτε έχουμε κάποια καθοδήγηση. Είμαστε στο έλεος του Θεού». 
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 Χ89: «Οι σχολικές επιτροπές δεν έχουν προσωπικό. Είναι νομικά πρόσωπα τα οποία 

δεν έχουν προσωπικό. Υποστηρίζονται από το προσωπικό των δήμων. Και επειδή 

μιλάμε με αρκετές σχολικές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα, εντοπίζουν το ίδιο πρόβλημα. 

Και δεν μιλάω μόνο για τον μεγάλο όγκο εργασίας που υπάρχει, αλλά και για το 

τεράστιο ποσό που έχει να διαχειρίζεται, σε λεφτά. Υπάρχει ναι μεν το διοικητικό 

συμβούλιο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αλλά το 

διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να κάνει όλη αυτήν την γραφειοκρατική δουλειά. Και 

δεν έχουνε το χρόνο και μπορεί να μην έχουν και τις γνώσεις. Και έχουνε και 

συγκεκριμένη θητεία, που σημαίνει ότι όταν αλλάζει το διοικητικό συμβούλιο και ο 

πρόεδρος πρέπει να ξαναγίνονται όλα από την αρχή. Οι σχολικές επιτροπές πρέπει να 

έχουν προσωπικό. Πρέπει να έχουν προσωπικό που να έχουν γνώσεις πάνω σε 

οικονομικά θέματα, διοικητικά θέματα, νομικά θέματα, γιατί είναι πολλά τα χρήματα 

που διαχειρίζονται. Όταν για παράδειγμα έχεις 150 καθαρίστριες οι οποίες θέλουν ΑΠΔ, 

μισθοδοσίες, Όταν έχεις δύο χιλιάδες περίπου τιμολόγια, ποιος θα τα κάνει όλα αυτά; 

Δεν μπορεί ο πρόεδρος ή το διοικητικό συμβούλιο να τα κάνουν αυτά. Χρειάζεται 

προσωπικό». 

 Χ35: «Το νομικό πλαίσιο. Πρέπει και αυτό επίσης να αλλάξει και να γίνει πιο ευέλικτο, 

ώστε να μπορούν να κινηθούν πιο άμεσα τα σχολεία. Όταν παίρνει ένας διευθυντής 

τηλέφωνο και λέει ότι θέλω τώρα αυτό, σημαίνει ότι το θέλει τώρα ο άνθρωπος, δεν 

μπορεί να περιμένει διαγωνισμούς. Γι αυτό είναι οι σχολικές επιτροπές. Έχει στην 

ευθύνη του ο άνθρωπος 500 παιδιά. Πρέπει όλες οι διαδικασίες να κινούνται γρήγορα. 

Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι οι παραχωρήσεις σχολικών χώρων. Πρέπει και 

εκεί το πλαίσιο να γίνει πιο ευέλικτο γιατί ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις, τα παιδιά δεν 

έχουν να παίξουν σε γειτονιές, και οι σχολικοί χώροι αποτελούν μία τέτοια όαση στο 

πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα σχολεία είναι κλειστά προς την κοινωνία το 

απόγευμα ή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρόσβαση το απόγευμα έχουν μόνο όταν 

υπάρχει επίσημα μία δραστηριότητα, είτε αθλητική είτε πολιτιστική είτε κάτι άλλο. 

Τέλος, κατά τη γνώμη θα έπρεπε να ρυθμιστεί και η νομοθεσία σχετικά με τα κυλικεία, 

γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο με πολλά προβλήματα που μας ταλαιπωρεί. 

Ειδικά με την οικονομική κρίση, οι περισσότεροι ηλικία αρχές έχουν πέσει έξω και 

πρέπει να τους γίνει κάποια ρύθμιση. Εμείς κάνουμε κάτι τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά 

θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και θεσμικά από το κράτος. Και να προβληθεί με κάποιον 

τρόπο, στο να μη γίνονται μεγάλες προσφορές στους διαγωνισμούς που δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στη συνέχεια». 
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 Χ31: «Το πιο σημαντικό που μας δημιουργεί πρόβλημα είναι η χρησιμοποίηση των 

κονδυλίων που αφορούν την συντήρηση των σχολικών μονάδων. Αυτά τα κονδύλια 

είναι ΚΑΠ που δίνει το κράτος για τη συντήρηση. Κατά το νόμο, η σχολική επιτροπή 

έχει ως έργο τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και ο δήμος έχει τη συντήρηση των 

σχολικών μονάδων. Αυτός ο διαχωρισμός είναι που δημιουργεί την γραφειοκρατία. 

Συνέχεια αναγκαζόμαστε να στέλνουμε αιτήματα στην τεχνική υπηρεσία για κάποιο έργο 

και εκεί χάνεται αρκετός χρόνος ειδικά εάν κάτι είναι επείγον. Είναι και 

υποστελεχωμένη η τεχνική υπηρεσία και αυτό δημιουργεί έξτρα πρόβλημα. Πιστεύω πως 

θα ήταν καλύτερα η σχολική επιτροπή να διαχειρίζεται και αυτό το κονδύλι για να 

μπορούμε να επεμβαίνουμε πιο άμεσα. Και επίσης εμείς ζούμε καθημερινά τα 

προβλήματα των σχολείων και έχουμε μία εικόνα για το πώς πρέπει να ενεργήσουμε». 

 Χ155: «Ασαφές νομικό πλαίσιο, επιλογή μελών χωρίς συνειδητότητα του 

αντικειμένου,ανυπαρξία ουσιαστικού έλεγχου από τα αρμόδια όργανα». 

 Χ105: «Γενικά θα έλεγα ότι το όλο πράγμα είναι αφημένο στην τύχη του. Καταρχάς, η 

σχολική επιτροπή είναι ένα όργανο το οποίο έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο και υπεύθυνο 

έργο να διατελέσει και δεν έχει προσωπικό. Και αυτό είναι εγκληματικό. Το σύνηθες 

είναι ο δήμος να διαθέτει κάποιον ή κάποιους υπαλλήλους στη σχολική επιτροπή. 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις λόγω του ελλιπούς προσωπικού, ένας Δήμος να μην 

είναι σε θέση να διαθέσει κάποιον υπάλληλο. Εκεί τι γίνεται; Είναι τόσο μεγάλα τα ποσά 

που έχει να διαχειριστεί κάποιος, πού ένας πρόεδρος μπορεί να μην έχει τις γνώσεις για 

να το κάνει αυτό, και στο κάτω κάτω δεν οφείλει κιόλας να τις έχει. Εμείς εδώ για 

παράδειγμα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να μας στείλει ο δήμος κάποιον υπάλληλο για 

γραμματειακή υποστήριξη και αναγκαζόμαστε και πληρώνουμε υπάλληλο πλήρους 

απασχόλησης. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Με αυτόν 

τον τρόπο θα υπήρχε και μία συνέχεια στη λειτουργία της σχολικής επιτροπής, γιατί ο 

Πρόεδρος είναι περαστικός. Και βασικό επίσης είναι να αυξηθούν και οι πόροι της 

χρηματοδότησης. Ειδικά για τη συντήρηση και επισκευή των σχολείων. Επειδή και 

στους δήμους υπάρχει ελλιπές προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες πολλές φορές ο δήμος 

δεν μπορεί να μας εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας, όπως η τεχνική υπηρεσία για 

παράδειγμα. Οπότε και εκεί αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε πολλές φορές ιδιώτες για 

να κάνουμε τη δουλειά μας. Επίσης πολύ καλό θα ήταν να υπάρχει και προϋπολογισμός 

και όχι μόνο ο απολογισμός. Είναι λίγο άτοπο αυτό. Επί της ουσίας ο απολογισμός είναι 

ότι δηλώνεις τι έκανα. Πού πατάει αυτό; Πάνω σε τι; Ένας προϋπολογισμός είναι σαν 
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ένα είδος ελέγχου. Δηλαδή από αυτό που προϋπολόγισα, τι κατάφερα να κάνω; Ένας 

απολογισμός πατάει καλύτερα πάνω σε έναν προϋπολογισμό». 

 Χ107: «Θεωρώ ότι ο χρηματικός περιορισμός που υπάρχει στις απευθείας αναθέσεις 

μας θα έπρεπε να αλλάξει. Θα έπρεπε να μεγαλώσει το ποσό. Προκύπτουν πολλές 

περιπτώσεις έκτακτες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Όταν για 

παράδειγμα μία επισκευή κάνει 10.000 ευρώ, πρέπει να απευθυνθούμε στον Δήμο, για 

να κάνει μελέτες κτλ. Από ότι καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ χρονοβόρο. Εμείς 

πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα άμεσα, και για αυτό απευθυνόμαστε σε ιδιώτες. Όταν 

όμως το όριο είναι τα 5.500 ευρώ, αυτό μας δένει τα χέρια. Επίσης είναι απαραίτητο να 

υπάρχει και ένας λογιστής και να μην υπάρχει το πόθεν έσχες γιατί αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα ενασχόλησης των πολιτών με τα κοινά». 
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11. Απαντήσεις προέδρων Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας στο τελευταίο 

ερώτημα της έρευνας (Δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής) 

 Υ13: «Ελλιπής στελέχωση υπαλλήλων κυρίως στη γραμματειακή υποστήριξη. Η 

Σχολική Επιτροπή χρειάζεται τουλάχιστον έναν γραμματέα που θα είναι και 

λογιστής». 

 Υ7: «Βασικό είναι η γραφειοκρατία σε κάποιο βαθμό, μας δημιουργεί θεματάκια». 

 Υ8: «Η έλλειψη προσωπικού, κυρίως για την γραμματειακή υποστήριξη. Είναι τόσο 

μεγάλος ο όγκος της δουλειάς που πρέπει να βγει που ένα άτομο δυσκολεύεται πάρα 

πολύ για να τα καταφέρει». 

 Υ11: «Η ελλιπής χρηματοδότηση. Πρέπει να αυξηθεί πάσει θυσία». 

 Υ46: «Το ελλιπές προσωπικό με άτομα με συγκεκριμένα κριτήρια και 

χαρακτηριστικά». 

 Υ29: «Η υποστελέχωση. Έχουμε αρκετή δουλειά και ζοριζόμαστε σε ορισμένες 

περιόδους». 

 Υ21: «Η νομοθεσία είναι πολύ μπερδεμένη, γιατί όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύει 

και δεν υπάρχουν και υπάλληλοι. Γενικά, με κάποια διοικητικά άτομα επιπλέον η 

σχολική επιτροπή Θα λειτουργούσε πολύ καλύτερα γιατί είναι πολύ μεγάλος φόρτος 

εργασίας. Επιπλέον, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να μεριμνήσει περισσότερο για τη 

συντήρηση των σχολικών μονάδων και την αναβάθμισή τους, έτσι ώστε να 

περιοριστούν οι δαπάνες. Υπάρχει δηλαδή ελλιπής χρηματοδότηση για τη συντήρηση 

των σχολικών μονάδων». 

 Υ26: «Το κυριότερο πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία, η οποία καθυστερεί τις 

Σχολικές Επιτροπές πάρα πολύ, γιατί όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνονται με 

συγκεκριμένο τρόπο και όλο αυτό είναι χρονοβόρο. Όλο αυτό βέβαια γίνεται για να 

υπάρχει και κάποιος έλεγχος, η σχολική επιτροπή είναι ένα νευραλγικό όργανο όμως, 

και πρέπει να λειτουργεί με ταχείς ενέργειες γιατί συνεχώς δημιουργούνται έκτακτα 

προβλήματα. Για το λόγο αυτό πολλές φορές αναγκαζόμαστε όλοι να κινούμαστε στα 

όριά της νομιμότητας. Επίσης, η ελλιπής στελέχωση με προσωπικό. Θεωρώ ότι εάν 

υπήρχαν και άλλα άτομα σε αυτή την υπηρεσία θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερη 

δουλειά. Θα μπορούσαν οι Σχολικές Επιτροπές να αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα των 

σχολικών μονάδων κρατώντας το 90% της κατανομής και να έδιναν στα σχολεία το 

10%. Έτσι θα αποφεύγονταν πάρα πολλές αλόγιστες σπατάλες, θα γίνονταν οικονομία 

και όλο αυτό θα ήταν προς όφελος των ίδιων των σχολικών μονάδων». 
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 Υ27: «Η σχολική επιτροπή θα έπρεπε να έχει διοικητικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή 

οι σχολικές επιτροπές, τουλάχιστον οι δικές μας, λειτουργούν με έναν εξωτερικό 

συνεργάτη λογιστή και όλοι οι υπόλοιποι είναι 8μηνίτες οι οποίοι έρχονται στο δήμο 

για δουλειά. Δεν μπορούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να μην έχουν 

προσωπικό δικό τους. Αλλά αν είχαν προσωπικό δικό τους θα έπρεπε να δαπανώνται 

λεφτά από τα λειτουργικά, από τα λεφτά των παιδιών δηλαδή, για να τους 

πληρώνονται». 

 Υ24: «Έλλειψη υπαλλήλων για γραμματειακή υποστήριξη, γραφειοκρατία σχετικά με 

τα έργα και τις αναθέσεις που δυσκολεύουν το έργο της σχολικής επιτοπής και δεν 

είναι ευέλικτη». 

 Υ5: «Η ελλιπής χρηματοδότηση. Αυτή δημιουργεί τα προβλήματα. Βρισκόμαστε 

συνέχεια σε μία διαδικασία να χρωστάμε σε ΔΕΚΟ, και να περιμένουμε τα λεφτά από 

την επόμενη κατανομή για να ξεχρεώσουμε τα χρωστούμενα. Όλο αυτό δημιουργεί 

έναν φαύλο κύκλο και μας δυσκολεύει». 

 Υ3: «Ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων. Η νομοθεσία γύρω από αυτό πρέπει να 

αλλάξει». 

 Υ38: «Η σχολική επιτροπή έχει ανάγκη από στελέχωση. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος 

της δουλειάς. Επίσης η επιλογή των μελών του Δ.Σ θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια, 

να είναι άτομα που γνωρίζουν την πραγματικότητα και την καθημερινότητα των 

σχολικών μονάδων». 

 Υ39: «Τα χρήματα. Και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω του βαρύ χειμώνα και των 

πετρελαίων θα έπρεπε να είναι περισσότερα τα χρήματα». 

 Υ15: «Η γραφειοκρατία και επίσης ότι δεν μπορεί να προϋπολογιστούν ακριβώς οι 

ανάγκες σε γραφική ύλη. Και αυτό δημιουργεί δυσκολίες, γιατί όταν 

πραγματοποιείται μία ανάρτηση δεν γίνεται να προβλέφθεί τι επιπλέον υλικό θα 

χρειαστούν τα σχολεία. Γενικά, επειδή τα σχολεία είναι ένας ζωντανός οργανισμός 

δεν μπορεί να γίνει εύκολα ο προγραμματισμός». 
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12. Chi square tests 

 

Πίνακας Α1. Περιοχή * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη συνένωση των 

παλιών Σ.Ε (Chi-Square Test) 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 93.880a 20 .000 

Likelihood Ratio 60.916 20 .000005 

Linear-by-Linear Association 5.560 1 .018 

N of Valid Cases 

Cramer's V 

154 

.390 
 

 

.000 

 a. 20 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08. 

   

 

 

 

Πίνακας Α2. Βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με τη συνένωση των παλιών Σ.Ε (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 67.518a 48 .033 

Likelihood Ratio 71.707 48 .015 

Linear-by-Linear Association .817 1 .366 

N of Valid Cases 

Cramer’s V  

851 

.141 

 

 

 

.033 

a. 42 cells (64,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 

 

 

 

 

Πίνακας Α3. Φύλο * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με τη συνένωση των παλιών 

Σ.Ε (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35.633a 4 .000 

Likelihood Ratio 36.325 4 .000 

Linear-by-Linear Association 6.305 1 .012 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

851 

.205 
 

 

.000 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48,76. 
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Πίνακας Α4. Ηλικία * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με τη συνένωση των παλιών 

Σ.Ε (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 48.155a 16 .000 

Likelihood Ratio 48.361 16 .000 

Linear-by-Linear Association 9.627 1 .002 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

851 

.119 
 

 

.000 

a. 5 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24. 

 

Πίνακας Α5. Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με τη συνένωση των παλιών Σ.Ε (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 55.851a 28 .001 

Likelihood Ratio 60.578 28 .000 

Linear-by-Linear Association 4.247 1 .039 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

851 

.128 
 

 

.001 

a. 10 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,98. 

 

Πίνακας Α6. Συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με τη συνένωση των παλιών Σ.Ε (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39.189a 28 .078 

Likelihood Ratio 41.880 28 .044 

Linear-by-Linear Association .697 1 .404 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

851 

.107 
 

 

.078 

a. 17 cells (42,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,37. 

 

Πίνακας Α7. Περιοχή * Βαθμός συμφωνίας προέδρων ΔΕΠ σχετικά με τη συνένωση των 

παλιών Σ.Ε (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 40.120a 20 .005 

Likelihood Ratio 31.625 20 .047 

Linear-by-Linear Association .297 1 .586 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

78 

.359 
 

 

.005 

a. 26 cells (86,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 
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Πίνακας Α8. Φύλο * Βαθμός συμφωνίας προέδρων ΔΕΠ σχετικά με τη συνένωση των 

παλιών Σ.Ε (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.467a 4 .022 

Likelihood Ratio 11.014 4 .026 

Linear-by-Linear Association .040 1 .841 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

78 

.383 
 

 

.022 

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,69. 

 

 

Πίνακας Α9. Φύλο * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε σχετικά με την άποψη ότι η 

συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από την 

ελληνική πολιτεία (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20.275a 4 .000 

Likelihood Ratio 19.951 4 .001 

Linear-by-Linear Association 11.424 1 .001 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

152 

.365 
 

 

.000 

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67. 

 

 

 

Πίνακας Α10. Βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με την άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 71.224a 48 .016 

Likelihood Ratio 69.408 48 .023 

Linear-by-Linear Association 1.356 1 .244 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

850 

.145 
 

 

.016 

a. 41 cells (63,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 
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Πίνακας Α11. Φύλο * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με την άποψη ότι η συνένωση 

των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία 

(Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13.343a 4 .010 

Likelihood Ratio 13.465 4 .009 

Linear-by-Linear Association .267 1 .606 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

850 

.125 
 

 

.010 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,53. 

 

 

Πίνακας Α12. Ηλικία * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με την άποψη ότι η 

συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από την 

ελληνική πολιτεία (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 44.729a 16 .000 

Likelihood Ratio 47.236 16 .000 

Linear-by-Linear Association 3.180 1 .075 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

850 

.115 
 

 

.000 

a. 7 cells (28,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 

 

 

Πίνακας Α13. Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με την άποψη ότι η συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που 

επιχειρείται από την ελληνική πολιτεία (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 66.426a 28 .000 

Likelihood Ratio 67.521 28 .000 

Linear-by-Linear Association 1.316 1 .251 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

850 

.140 
 

 

.000 

a. 12 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 
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Πίνακας Α14. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Αριθμός μελών του Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-

Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 115.782a 35 .000 

Likelihood Ratio 102.653 35 .000000014458 

Linear-by-Linear Association 49.713 1 .000 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.385 
 

 

.000 

a. 41 cells (85,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 

 

Πίνακας Α15. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Κριτήρια επιλογής του αριθμού μελών του Δ.Σ της 

Σ.Ε (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 77.166a 30  .000 

Likelihood Ratio 86.283 30          .00000023762   

Linear-by-Linear Association .767 1   .381 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.315 

 

 

 

                        .000 

a. 34 cells (81,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,31. 

 

Πίνακας Α16. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Κριτήρια επιλογής πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε 

(Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 128.262a 40 .000 

Likelihood Ratio 110.138 40 .000000017943 

Linear-by-Linear Association 5.810 1 .016 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.406 
 

 

.000 

a. 47 cells (87,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

 

Πίνακας Α17. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Χρήση ειδικού λογισμικού (Pearson Chi-Square 

Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24.957a 5 .000142 

Likelihood Ratio 26.988 5 .000 

Linear-by-Linear Association 10.123 1 .001 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.400 
 

 

.000 

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,79. 
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Πίνακας Α18. Περιοχή διευθυντών * Χρήση ειδικού λογισμικού (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22.659a 5 .000392 

Likelihood Ratio 23.834 5 .000 

Linear-by-Linear Association 13.968 1 .000 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

841 

.164 
 

 

.000 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,65. 

 

 

 

 

Πίνακας Α19. Περιοχή διευθυντών * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας 

(Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.433a 5 .029 

Likelihood Ratio 12.580 5 .028 

Linear-by-Linear Association 8.863 1 .003 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

843 

.121 
 

 

.029 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,44. 

 

 

 

 

Πίνακας Α20. Βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής 

Κοινότητας (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 40.588a 12 .000 

Likelihood Ratio 43.300 12 .000020 

Linear-by-Linear Association 2.243 1 .134 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

843 

.219 
 

 

.000 

a. 14 cells (53,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 
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Πίνακας Α21. Φύλο διευθυντών * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας (Pearson 

Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 16.403a 1 .000051   

Continuity Correctionb 15.848 1 .000   

Likelihood Ratio 16.466 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
16.384 1 .000   

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

843 

.139 
 

 

.000 
 

 

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 189,32. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

Πίνακας Α22. Ηλικία διευθυντών * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας (Pearson 

Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10.944a 4 ,027 

Likelihood Ratio 11.721 4 ,020 

Linear-by-Linear Association 8.876 1 ,003 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

843 

.114 
 

 

.027 

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,95. 

 

 

 

Πίνακας Α23. Επιπλέον σπουδές διευθυντών * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής 

Κοινότητας (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.441a 2 .040 

Likelihood Ratio 6.452 2 .040 

Linear-by-Linear Association 6.322 1 .012 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

843 

.087 
 

 

.040 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,00. 

 

 



628 
 

Πίνακας Α24. Συνολικός χρόνος διευθυντικής υπηρεσίας * Συνεδρίαση Συμβουλίου 

Σχολικής Κοινότητας (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15.482a 7 .030 

Likelihood Ratio 15.725 7 .028 

Linear-by-Linear Association 7.850 1 .005 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

843 

.136 
 

 

.030 

a. 2 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,81. 

 

 

Πίνακας Α25. Περιοχή * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με την παρουσία των 

πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27.117a 15 .028 

Likelihood Ratio 23.858 15 .048 

Linear-by-Linear Association .026 1 .872 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

153 

.243 
 

 

.028 

a. 17 cells (70,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,47. 

 

Πίνακας Α26. Επάγγελμα προέδρων Σ.Ε * Συχνότητα συνεδριάσεων (Pearson Chi-Square 

Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.070a 4 .017 

Likelihood Ratio 15.466 4 .004 

Linear-by-Linear Association 1.492 1 .222 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.197 
 

 

.017 

a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19. 

 

Πίνακας Α27. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Απαρτία συνεδριάσεων (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 41.078a 5 .000 

Likelihood Ratio 29.349 5 .000020 

Linear-by-Linear Association 22.142 1 .000 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.513 
 

 

.000 

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,92. 
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Πίνακας Α28. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Δημιουργία συνασπισμού μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε 

(Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21.150a 5 .001 

Likelihood Ratio 17.724 5 .003 

Linear-by-Linear Association .142 1 .706 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.368 
 

 

.001 

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,72. 

Πίνακας Α29. Περιοχή διευθυντών * Δημιουργία συνασπισμού μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε 

(Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.471a 5 .043 

Likelihood Ratio 13.275 5 .021 

Linear-by-Linear Association 6.057 1 .014 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

195 

.243 
 

 

.043 

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,01. 

 

Πίνακας Α30. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Υποστήριξη Σ.Ε από άτομα ή υπηρεσίες (Pearson 

Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32.854a 5 .000 

Likelihood Ratio 26.848 5 .000061 

Linear-by-Linear Association 2.152 1 .142 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.459 
 

 

.000 

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,77. 

 

Πίνακας Α31. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Σ.Ε (Pearson 

Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.750a 5 .026 

Likelihood Ratio 12.176 5 .032 

Linear-by-Linear Association .900 1 .343 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.286 
 

 

.026 

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,26. 
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Πίνακας Α32. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Είδος προτεινόμενων αλλαγών στη μορφή της Σ.Ε 

(Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 104.217a 30 .000 

Likelihood Ratio 62.200 30 .000495 

Linear-by-Linear Association .247 1 .619 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

46 

.688 
 

 

.000 

a. 40 cells (95,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,09. 

 

Πίνακας Α33. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με το 

μέγεθος της χρηματοδότησης που λαμβάνουν από την πολιτεία (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 45.349a 15 .000 

Likelihood Ratio 42.838 15 .000167 

Linear-by-Linear Association 14.644 1 .000 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.311 
 

 

.000 

a. 17 cells (70,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,77. 

 

Πίνακας Α34. Περιοχή διευθυντών * Επάρκεια κρατικής χρηματοδότησης (Pearson Chi-

Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14.439a 5 .013 

Likelihood Ratio 14.011 5 .016 

Linear-by-Linear Association 12.230 1 .000 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

838 

.131 
 

 

.013 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,79. 

 

Πίνακας Α35. Βαθμίδα εκπαίδευσης διευθυντών * Επάρκεια κρατικής χρηματοδότησης 

(Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35.681a 12 .000 

Likelihood Ratio 36.412 12 .000278 

Linear-by-Linear Association 11.995 1 .001 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

838 

.206 
 

 

.000 

a. 13 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,37. 
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Πίνακας Α36. Τύπος προέδρου Σ.Ε * Λειτουργία κυλικείων (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 48.913a 2 .000 

Likelihood Ratio 53.852 2 .0000000000020239 

Linear-by-Linear Association 42.141 1 .000 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.560 
 

 

.000 

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50. 

 

Πίνακας Α37. Περιοχή διευθυντών * Λειτουργία κυλικείων (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 56.086a 5 .000000000078033 

Likelihood Ratio 57.692 5 .000 

Linear-by-Linear Association 41.274 1 .000 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

847 

.257 
 

 

.000 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,67. 

 

Πίνακας Α38. Βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας * Λειτουργία κυλικείων (Pearson 

Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 348.387a 12 .000 

Likelihood Ratio 410.212 12 .000000000025999 

Linear-by-Linear Association 210.468 1 .000 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

847 

.641 
 

 

.000 

a. 14 cells (53,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49. 

 

Πίνακας Α39. Φύλο διευθυντών * Λειτουργία κυλικείων (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 44.806a 1 .000000000021752 

Likelihood Ratio 45.241 1 .000 

Linear-by-Linear  44.753 1 .000 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

847 

.230 
 

 

.000 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 193,60. 
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Πίνακας Α40. Φύλο * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την καθαριότητα της 

σχολικής τους μονάδας (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39.098a 4 .000000066487 

Likelihood Ratio 39.594 4 .000 

Linear-by-Linear Association 26.624 1 .000 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

851 

.214 
 

 

.000 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,41. 

 

Πίνακας Α41. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Αμοιβή σχολικών τροχονόμων (Pearson Chi-Square 

Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 37.441a 10 .000 

Likelihood Ratio 23.779 10 .008 

Linear-by-Linear Association 11.442 1 .001 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

78 

.490 
 

 

.000 

a. 12 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 

 

Πίνακας Α42. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Τρόπος ανεφοδιασμού σχολικών μονάδων με 

πετρέλαιο (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23.761a 5 .000 

Likelihood Ratio 22.193 5 .000481 

Linear-by-Linear Association 11.337 1 .001 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

150 

.398 
 

 

.000 

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,40. 

 

Πίνακας Α43. Βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας * Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των 

σχολικών μονάδων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 59.520a 12 .000 

Likelihood Ratio 64.515 12 .0000000033506 

Linear-by-Linear Association 11.808 1 .001 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

848 

.265 
 

 

.000 

a. 13 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 
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Πίνακας Α44. Φύλο διευθυντών * Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των σχολικών μονάδων με 

σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.240a 1 .000012 

Likelihood Ratio 19.284 1 .000 

Linear-by-Linear  19.218 1 .000 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

848 

.151 
 

 

.000 

 

Πίνακας Α45. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24.563a 5 .000 

Likelihood Ratio 21.174 5 .000751 

Linear-by-Linear Association 10.408 1 .001 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

156 

.397 
 

 

.000 

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,18. 

 

Πίνακας Α46. Περιοχή προέδρων Δ.Ε.Π * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη λειτουργία της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής (Pearson Chi-Square Test) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15.100a 5 .010 

Likelihood Ratio 13.827 5 .017 

Linear-by-Linear Association 3.091 1 .079 

N of Valid Cases 

Cramer’s V 

78 

.440 
 

 

.000 

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67. 
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13. Crosstabulations 

Πίνακας Β1. Περιοχή * Κατά πόσο συμφωνείτε με τη συνένωση όλων των παλιών Σ.Ε σε δύο ενιαίες, μία για την Α/βάθμια και μία για 

την Β/βάθμια εκπαίδευση; Crosstabulation  Σ.Ε 

 

 

Tota

l 

Διαφωνώ 

απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Περι

οχή 

Αστική Count 0 0 5 40 39 84 

% of 

Total 
0,0% 0,0% 3,2% 26,0% 25,3% 

54,5

% 

Ημι-αστική Count 0 0 4 3 9 16 

% of 

Total 
0,0% 0,0% 2,6% 1,9% 5,8% 

10,4

% 

Πεδινή 

αγροτική/κτηνοτροφικ

ή 

Count 2 0 1 7 8 18 

% of 

Total 
1,3% 0,0% 0,6% 4,5% 5,2% 

11,7

% 

Ημι-ορεινή 

αγροτική/κτηνοτροφικ

ή 

Count 0 0 0 5 13 18 

% of 

Total 
0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 8,4% 

11,7

% 

Ορεινή 

αγροτική/κτηνοτροφικ

ή 

Count 0 0 0 0 6 6 

% of 

Total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 

3,9

% 

Νησιωτική Count 0 4 4 2 2 12 

% of 

Total 
0,0% 2,6% 2,6% 1,3% 1,3% 

7,8

% 

Total Count 2 4 14 57 77 154 

% of 

Total 
1,3% 2,6% 9,1% 37,0% 50,0% 

100,

0% 

 

Πίνακας Β2. Βαθμίδα Εκπαίδευσης σχολικής μονάδας * Κατά πόσο συμφωνείτε με τη συνένωση όλων των παλιών Σ.Ε σε δύο ενιαίες, 

μία για την Α/βάθμια και μία για την Β/βάθμια εκπαίδευση; Crosstabulation  διευθυντές  

 

 

Total 

Διαφωνώ 

απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας 

Νηπιαγωγείο Count 26 40 61 57 10 194 

% of 

Total 
3,1% 4,7% 7,2% 6,7% 1,2% 22,8% 

Δημοτικό Count 45 62 73 124 36 340 

% of 

Total 
5,3% 7,3% 8,6% 14,6% 4,2% 40,0% 

Ειδικό Δημοτικό Count 3 4 1 4 4 16 

% of 

Total 
0,4% 0,5% 0,1% 0,5% 0,5% 1,9% 

Γυμνάσιο Count 16 29 33 46 30 154 

% of 

Total 
1,9% 3,4% 3,9% 5,4% 3,5% 18,1% 

Ειδικό Γυμνάσιο Count 1 0 0 1 1 3 

% of 

Total 
0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Count 1 0 4 1 3 9 

% of 

Total 
0,1% 0,0% 0,5% 0,1% 0,4% 1,1% 

ΓΕΛ Count 16 20 17 27 15 95 

% of 

Total 
1,9% 2,4% 2,0% 3,2% 1,8% 11,2% 

Ειδικό Λύκειο Count 0 1 0 1 0 2 

% of 

Total 
0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 

ΕΠΑ.Λ Count 4 7 7 4 3 25 

% of 

Total 
0,5% 0,8% 0,8% 0,5% 0,4% 2,9% 

Εργαστηριακό Count 1 2 0 1 2 6 
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Κέντρο % of 

Total 
0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,7% 

Γυμνάσιο με 

λυκειακές τάξεις 

Count 0 0 0 3 0 3 

% of 

Total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Διαπολιτισμικό 

Γυμνάσιο 

Count 0 1 0 0 0 1 

% of 

Total 
0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Μουσικό σχολείο Count 0 1 1 1 0 3 

% of 

Total 
0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 

Total Count 113 167 197 270 104 851 

% of 

Total 
13,3% 19,6% 23,1% 31,7% 12,2% 

100,0

% 

 

 

Πίνακας Β3. Κατά πόσο συμφωνείτε με τη συνένωση όλων των παλιών Σ.Ε σε δύο ενιαίες, μία για την Α/βάθμια και μία για την Β/βάθμια 

εκπαίδευση; * Φύλο Crosstabulation  διευθυντές 

 

Φύλο 

Total Άνδρας Γυναίκα 

Κατά πόσο συμφωνείτε με τη συνένωση 

όλων των παλιών Σ.Ε σε δύο ενιαίες, 

μία για την Α/βάθμια και μία για την 

Β/βάθμια εκπαίδευση; 

Διαφωνώ απόλυτα Count 57 56 113 

% of Total 6,7% 6,6% 13,3% 

Διαφωνώ Count 74 93 167 

% of Total 8,7% 10,9% 19,6% 

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ Count 61 136 197 

% of Total 7,2% 16,0% 23,1% 

Συμφωνώ Count 141 129 270 

% of Total 16,6% 15,2% 31,7% 

Συμφωνώ απόλυτα Count 66 38 104 

% of Total 7,8% 4,5% 12,2% 

Total Count 399 452 851 

% of Total 46,9% 53,1% 100,0% 

 

 

 

Πίνακας Β4. Κατά πόσο συμφωνείτε με τη συνένωση όλων των παλιών Σ.Ε σε δύο ενιαίες, μία για την Α/βάθμια και μία για την Β/βάθμια 

εκπαίδευση; * Ηλικία Crosstabulation  διευθυντές 

 

Ηλικία 

Total 

30 και 

κάτω 31-40 41-50 51-60 

61 και 

άνω 

Κατά πόσο συμφωνείτε 

με τη συνένωση όλων 

των παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για την 

Β/βάθμια εκπαίδευση; 

Διαφωνώ απόλυτα Count 0 6 21 76 10 113 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για την 

Β/βάθμια εκπαίδευση; 

0,0% 5,3% 18,6% 67,3% 8,8% 
100,0

% 

% within Ηλικία 0,0% 9,8% 12,6% 14,0% 12,7% 13,3% 

% of Total 0,0% 0,7% 2,5% 8,9% 1,2% 13,3% 

Διαφωνώ Count 0 20 31 103 13 167 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για την 

Β/βάθμια εκπαίδευση; 

0,0% 12,0% 18,6% 61,7% 7,8% 
100,0

% 

% within Ηλικία 0,0% 32,8% 18,6% 19,0% 16,5% 19,6% 

% of Total 0,0% 2,4% 3,6% 12,1% 1,5% 19,6% 

Ούτε συμφωνώ, ούτε Count 2 21 56 103 15 197 
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διαφωνώ % within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για την 

Β/βάθμια εκπαίδευση; 

1,0% 10,7% 28,4% 52,3% 7,6% 
100,0

% 

% within Ηλικία 100,0% 34,4% 33,5% 19,0% 19,0% 23,1% 

% of Total 0,2% 2,5% 6,6% 12,1% 1,8% 23,1% 

Συμφωνώ Count 0 13 46 187 24 270 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για την 

Β/βάθμια εκπαίδευση; 

0,0% 4,8% 17,0% 69,3% 8,9% 
100,0

% 

% within Ηλικία 0,0% 21,3% 27,5% 34,5% 30,4% 31,7% 

% of Total 0,0% 1,5% 5,4% 22,0% 2,8% 31,7% 

Συμφωνώ απόλυτα Count 0 1 13 73 17 104 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για την 

Β/βάθμια εκπαίδευση; 

0,0% 1,0% 12,5% 70,2% 16,3% 
100,0

% 

% within Ηλικία 0,0% 1,6% 7,8% 13,5% 21,5% 12,2% 

% of Total 0,0% 0,1% 1,5% 8,6% 2,0% 12,2% 

Total Count 2 61 167 542 79 851 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για την 

Β/βάθμια εκπαίδευση; 

0,2% 7,2% 19,6% 63,7% 9,3% 
100,0

% 

% within Ηλικία 
100,0% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
100,0% 

100,0

% 

% of Total 
0,2% 7,2% 19,6% 63,7% 9,3% 

100,0

% 

 

 

 

Πίνακας Β5. Κατά πόσο συμφωνείτε με τη συνένωση όλων των παλιών Σ.Ε σε δύο ενιαίες, μία για την Α/βάθμια και μία για την Β/βάθμια 

εκπαίδευση; * Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας (σε έτη) Crosstabulation  διευθυντές  

 

Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας (σε έτη) 

Total 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 

Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για 

την Β/βάθμια 

εκπαίδευση; 

Διαφωνώ απόλυτα Count 0 2 3 14 16 29 43 6 113 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για 

την Β/βάθμια 

εκπαίδευση; 

0,0% 1,8% 2,7% 
12,4

% 

14,2

% 

25,7

% 

38,1

% 
5,3% 

100,0

% 

% within Συνολικός 

χρόνος 

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας (σε έτη) 

0,0% 
16,7

% 
4,8% 

11,9

% 

11,0

% 

14,2

% 

17,6

% 

10,7

% 

13,3

% 

% of Total 
0,0% 0,2% 0,4% 1,6% 1,9% 3,4% 5,1% 0,7% 

13,3

% 

Διαφωνώ Count 2 3 18 26 28 36 48 6 167 
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% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για 

την Β/βάθμια 

εκπαίδευση; 

1,2% 1,8% 
10,8

% 

15,6

% 

16,8

% 

21,6

% 

28,7

% 
3,6% 

100,0

% 

% within Συνολικός 

χρόνος 

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας (σε έτη) 

25,0

% 

25,0

% 

28,6

% 

22,0

% 

19,3

% 

17,6

% 

19,6

% 

10,7

% 

19,6

% 

% of Total 
0,2% 0,4% 2,1% 3,1% 3,3% 4,2% 5,6% 0,7% 

19,6

% 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

Count 3 4 22 41 38 44 37 8 197 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για 

την Β/βάθμια 

εκπαίδευση; 

1,5% 2,0% 
11,2

% 

20,8

% 

19,3

% 

22,3

% 

18,8

% 
4,1% 

100,0

% 

% within Συνολικός 

χρόνος 

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας (σε έτη) 

37,5

% 

33,3

% 

34,9

% 

34,7

% 

26,2

% 

21,6

% 

15,1

% 

14,3

% 

23,1

% 

% of Total 
0,4% 0,5% 2,6% 4,8% 4,5% 5,2% 4,3% 0,9% 

23,1

% 

Συμφωνώ Count 3 3 17 29 42 66 86 24 270 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για 

την Β/βάθμια 

εκπαίδευση; 

1,1% 1,1% 6,3% 
10,7

% 

15,6

% 

24,4

% 

31,9

% 
8,9% 

100,0

% 

% within Συνολικός 

χρόνος 

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας (σε έτη) 

37,5

% 

25,0

% 

27,0

% 

24,6

% 

29,0

% 

32,4

% 

35,1

% 

42,9

% 

31,7

% 

% of Total 
0,4% 0,4% 2,0% 3,4% 4,9% 7,8% 

10,1

% 
2,8% 

31,7

% 

Συμφωνώ απόλυτα Count 0 0 3 8 21 29 31 12 104 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για 

την Β/βάθμια 

εκπαίδευση; 

0,0% 0,0% 2,9% 7,7% 
20,2

% 

27,9

% 

29,8

% 

11,5

% 

100,0

% 

% within Συνολικός 

χρόνος 

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας (σε έτη) 

0,0% 0,0% 4,8% 6,8% 
14,5

% 

14,2

% 

12,7

% 

21,4

% 

12,2

% 

% of Total 
0,0% 0,0% 0,4% 0,9% 2,5% 3,4% 3,6% 1,4% 

12,2

% 

Total Count 8 12 63 118 145 204 245 56 851 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με τη 

συνένωση όλων των 

παλιών Σ.Ε σε δύο 

ενιαίες, μία για την 

Α/βάθμια και μία για 

την Β/βάθμια 

εκπαίδευση; 

0,9% 1,4% 7,4% 
13,9

% 

17,0

% 

24,0

% 

28,8

% 
6,6% 

100,0

% 

% within Συνολικός 

χρόνος 

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας (σε έτη) 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
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% of Total 
0,9% 1,4% 7,4% 

13,9

% 

17,0

% 

24,0

% 

28,8

% 
6,6% 

100,0

% 

 

 

Πίνακας Β6. Φύλο * Κατά πόσο συμφωνείτε με την άποψη ότι η αλλαγή αυτή, ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται 

από την ελληνική πολιτεία; Crosstabulation Σ.Ε 

 

 

Total 

Διαφωνώ 

απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Φύλο Άνδρας Count 0 18 36 51 13 118 

% within Φύλο 0,0% 15,3% 30,5% 43,2% 11,0% 100,0% 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με την άποψη ότι 

η αλλαγή αυτή, ενισχύει την 

προσπάθεια αποκέντρωσης 

που επιχειρείται από την 

ελληνική πολιτεία; 

0,0% 72,0% 67,9% 91,1% 86,7% 77,6% 

% of Total 0,0% 11,8% 23,7% 33,6% 8,6% 77,6% 

Γυναίκ

α 

Count 3 7 17 5 2 34 

% within Φύλο 8,8% 20,6% 50,0% 14,7% 5,9% 100,0% 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με την άποψη ότι 

η αλλαγή αυτή, ενισχύει την 

προσπάθεια αποκέντρωσης 

που επιχειρείται από την 

ελληνική πολιτεία; 

100,0% 28,0% 32,1% 8,9% 13,3% 22,4% 

% of Total 2,0% 4,6% 11,2% 3,3% 1,3% 22,4% 

Total Count 3 25 53 56 15 152 

% within Φύλο 2,0% 16,4% 34,9% 36,8% 9,9% 100,0% 

% within Κατά πόσο 

συμφωνείτε με την άποψη ότι 

η αλλαγή αυτή, ενισχύει την 

προσπάθεια αποκέντρωσης 

που επιχειρείται από την 

ελληνική πολιτεία; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,0% 16,4% 34,9% 36,8% 9,9% 100,0% 

 

 

 
Πίνακας Β7. Περιοχή * Από πόσα μέλη αποτελείται το Δ.Σ της Σχολικής επιτροπής του δήμου σας;  Crosstabulation  Σ.Ε  

 

 

Total 5 7 9 10 11 13 14 15 

Περιο

χή 

Αστική Count 0 2 7 0 25 13 2 35 84 

% within Περιοχή 
0,0% 2,4% 8,3% 0,0% 29,8% 15,5% 2,4% 41,7% 

100,0

% 

% within Από πόσα 

μέλη αποτελείται το 

Δ.Σ της Σχολικής 

επιτροπής του δήμου 

σας; 

0,0% 9,1% 41,2% 0,0% 53,2% 59,1% 100,0% 83,3% 53,8% 

% of Total 0,0% 1,3% 4,5% 0,0% 16,0% 8,3% 1,3% 22,4% 53,8% 

Ημι-αστική Count 0 0 0 0 8 4 0 4 16 

% within Περιοχή 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 25,0% 

100,0

% 

% within Από πόσα 

μέλη αποτελείται το 

Δ.Σ της Σχολικής 

επιτροπής του δήμου 

σας; 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 18,2% 0,0% 9,5% 10,3% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 2,6% 0,0% 2,6% 10,3% 

Πεδινή 

αγροτική/κτηνοτροφική 

Count 0 4 6 0 4 2 0 2 18 

% within Περιοχή 
0,0% 22,2% 33,3% 0,0% 22,2% 11,1% 0,0% 11,1% 

100,0

% 
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% within Από πόσα 

μέλη αποτελείται το 

Δ.Σ της Σχολικής 

επιτροπής του δήμου 

σας; 

0,0% 18,2% 35,3% 0,0% 8,5% 9,1% 0,0% 4,8% 11,5% 

% of Total 0,0% 2,6% 3,8% 0,0% 2,6% 1,3% 0,0% 1,3% 11,5% 

Ημι-ορεινή 

αγροτική/κτηνοτροφική 

Count 1 5 2 1 8 1 0 0 18 

% within Περιοχή 
5,6% 27,8% 11,1% 5,6% 44,4% 5,6% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

% within Από πόσα 

μέλη αποτελείται το 

Δ.Σ της Σχολικής 

επιτροπής του δήμου 

σας; 

33,3% 22,7% 11,8% 
100,0

% 
17,0% 4,5% 0,0% 0,0% 11,5% 

% of Total 0,6% 3,2% 1,3% 0,6% 5,1% 0,6% 0,0% 0,0% 11,5% 

Ορεινή 

αγροτική/κτηνοτροφική 

Count 2 6 0 0 0 0 0 0 8 

% within Περιοχή 
25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

% within Από πόσα 

μέλη αποτελείται το 

Δ.Σ της Σχολικής 

επιτροπής του δήμου 

σας; 

66,7% 27,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 

% of Total 1,3% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 

Νησιωτική Count 0 5 2 0 2 2 0 1 12 

% within Περιοχή 
0,0% 41,7% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 8,3% 

100,0

% 

% within Από πόσα 

μέλη αποτελείται το 

Δ.Σ της Σχολικής 

επιτροπής του δήμου 

σας; 

0,0% 22,7% 11,8% 0,0% 4,3% 9,1% 0,0% 2,4% 7,7% 

% of Total 0,0% 3,2% 1,3% 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 0,6% 7,7% 

Total Count 3 22 17 1 47 22 2 42 156 

% within Περιοχή 
1,9% 14,1% 10,9% 0,6% 30,1% 14,1% 1,3% 26,9% 

100,0

% 

% within Από πόσα 

μέλη αποτελείται το 

Δ.Σ της Σχολικής 

επιτροπής του δήμου 

σας; 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

% of Total 
1,9% 14,1% 10,9% 0,6% 30,1% 14,1% 1,3% 26,9% 

100,0

% 

 

 
Πίνακας Β8. Περιοχή * Με ποια κριτήρια έχει γίνει η επιλογή των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ, τα οποία δεν έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο; 

Crosstabulation  Σ.Ε 

 

 

Tota

l 

Δε 

γνωρ

ίζω 

Πολιτι

κά 

κριτήρι

α 

Πολιτι

κά και 

εκπαιδ

ευτικά 

κριτήρι

α 

Απουσί

α 

τέτοιω

ν 

μελών 

Εκπαιδ

ευτικά 

κριτήρι

α 

Διάθεσ

η 

ενασχό

λησης 

Εκπρό

σωποι 

Συλλόγ

ων 

Γονέων 

και 

Κηδεμ

όνων 

Εκπρό

σωποι 

τοπικώ

ν 

φορέω

ν 

Πολιτι

κά 

κριτήρι

α και 

εκπρόσ

ωποι 

τοπικώ

ν 

φορέω

ν 

Περ

ιοχή 

Αστική Count 0 35 18 6 15 6 0 2 2 84 

% within 

Περιοχή 
0,0% 41,7% 21,4% 7,1% 17,9% 7,1% 0,0% 2,4% 2,4% 

100,

0% 

% within Με 

ποια κριτήρια 

έχει γίνει η 

επιλογή των 

υπόλοιπων μελών 

του Δ.Σ, τα οποία 

δεν έχουν κάποιο 

θεσμικό ρόλο; 

0,0% 66,0% 75,0% 27,3% 53,6% 75,0% 0,0% 50,0% 100,0% 
53,8

% 
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% of Total 
0,0% 22,4% 11,5% 3,8% 9,6% 3,8% 0,0% 1,3% 1,3% 

53,8

% 

Ημι-αστική Count 2 8 0 2 2 0 0 2 0 16 

% within 

Περιοχή 

12,5

% 
50,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 

100,

0% 

% within Με 

ποια κριτήρια 

έχει γίνει η 

επιλογή των 

υπόλοιπων μελών 

του Δ.Σ, τα οποία 

δεν έχουν κάποιο 

θεσμικό ρόλο; 

28,6

% 
15,1% 0,0% 9,1% 7,1% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

10,3

% 

% of Total 
1,3% 5,1% 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 

10,3

% 

Πεδινή 

αγροτική/κτηνοτρ

οφική 

Count 0 6 2 8 0 0 2 0 0 18 

% within 

Περιοχή 
0,0% 33,3% 11,1% 44,4% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 

100,

0% 

% within Με 

ποια κριτήρια 

έχει γίνει η 

επιλογή των 

υπόλοιπων μελών 

του Δ.Σ, τα οποία 

δεν έχουν κάποιο 

θεσμικό ρόλο; 

0,0% 11,3% 8,3% 36,4% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 
11,5

% 

% of Total 
0,0% 3,8% 1,3% 5,1% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 

11,5

% 

Ημι-ορεινή 

αγροτική/κτηνοτρ

οφική 

Count 3 2 2 3 6 2 0 0 0 18 

% within 

Περιοχή 

16,7

% 
11,1% 11,1% 16,7% 33,3% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,

0% 

% within Με 

ποια κριτήρια 

έχει γίνει η 

επιλογή των 

υπόλοιπων μελών 

του Δ.Σ, τα οποία 

δεν έχουν κάποιο 

θεσμικό ρόλο; 

42,9

% 
3,8% 8,3% 13,6% 21,4% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

11,5

% 

% of Total 
1,9% 1,3% 1,3% 1,9% 3,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

11,5

% 

Ορεινή 

αγροτική/κτηνοτρ

οφική 

Count 2 0 2 2 2 0 0 0 0 8 

% within 

Περιοχή 

25,0

% 
0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,

0% 

% within Με 

ποια κριτήρια 

έχει γίνει η 

επιλογή των 

υπόλοιπων μελών 

του Δ.Σ, τα οποία 

δεν έχουν κάποιο 

θεσμικό ρόλο; 

28,6

% 
0,0% 8,3% 9,1% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5,1

% 

% of Total 
1,3% 0,0% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5,1

% 

Νησιωτική Count 0 2 0 1 3 0 6 0 0 12 

% within 

Περιοχή 
0,0% 16,7% 0,0% 8,3% 25,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

100,

0% 

% within Με 

ποια κριτήρια 

έχει γίνει η 

επιλογή των 

υπόλοιπων μελών 

του Δ.Σ, τα οποία 

δεν έχουν κάποιο 

θεσμικό ρόλο; 

0,0% 3,8% 0,0% 4,5% 10,7% 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 
7,7

% 

% of Total 
0,0% 1,3% 0,0% 0,6% 1,9% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 

7,7

% 

Total Count 7 53 24 22 28 8 8 4 2 156 

% within 

Περιοχή 
4,5% 34,0% 15,4% 14,1% 17,9% 5,1% 5,1% 2,6% 1,3% 

100,

0% 
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% within Με 

ποια κριτήρια 

έχει γίνει η 

επιλογή των 

υπόλοιπων μελών 

του Δ.Σ, τα οποία 

δεν έχουν κάποιο 

θεσμικό ρόλο; 

100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,

0% 

% of Total 
4,5% 34,0% 15,4% 14,1% 17,9% 5,1% 5,1% 2,6% 1,3% 

100,

0% 

 

 

 
Πίνακας Β9. Περιοχή * Χρησιμοποιείτε κάποιο online πρόγραμμα στον υπολογιστή, για την επικ. σας και την ανταλλαγή δεδομένων με 

τους διευθυντές/ντριες των σχ. μον.;Crosstabulation  Σ.Ε 

 

 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Περιοχή Αστική Count 51 33 84 

% within Περιοχή 60,7% 39,3% 100,0% 

% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

online πρόγραμμα στον υπολογιστή, 

για την επικ. σας και την ανταλλαγή 

δεδομένων με τους 

διευθυντές/ντριες των σχ. μον.; 

68,9% 40,2% 53,8% 

% of Total 32,7% 21,2% 53,8% 

Ημι-αστική Count 8 8 16 

% within Περιοχή 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

online πρόγραμμα στον υπολογιστή, 

για την επικ. σας και την ανταλλαγή 

δεδομένων με τους 

διευθυντές/ντριες των σχ. μον.; 

10,8% 9,8% 10,3% 

% of Total 5,1% 5,1% 10,3% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 4 14 18 

% within Περιοχή 22,2% 77,8% 100,0% 

% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

online πρόγραμμα στον υπολογιστή, 

για την επικ. σας και την ανταλλαγή 

δεδομένων με τους 

διευθυντές/ντριες των σχ. μον.; 

5,4% 17,1% 11,5% 

% of Total 2,6% 9,0% 11,5% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 2 16 18 

% within Περιοχή 11,1% 88,9% 100,0% 
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% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

online πρόγραμμα στον υπολογιστή, 

για την επικ. σας και την ανταλλαγή 

δεδομένων με τους 

διευθυντές/ντριες των σχ. μον.; 

2,7% 19,5% 11,5% 

% of Total 1,3% 10,3% 11,5% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 6 2 8 

% within Περιοχή 75,0% 25,0% 100,0% 

% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

online πρόγραμμα στον υπολογιστή, 

για την επικ. σας και την ανταλλαγή 

δεδομένων με τους 

διευθυντές/ντριες των σχ. μον.; 

8,1% 2,4% 5,1% 

% of Total 3,8% 1,3% 5,1% 

Νησιωτική Count 3 9 12 

% within Περιοχή 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

online πρόγραμμα στον υπολογιστή, 

για την επικ. σας και την ανταλλαγή 

δεδομένων με τους 

διευθυντές/ντριες των σχ. μον.; 

4,1% 11,0% 7,7% 

% of Total 1,9% 5,8% 7,7% 

Total Count 74 82 156 

% within Περιοχή 47,4% 52,6% 100,0% 

% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

online πρόγραμμα στον υπολογιστή, 

για την επικ. σας και την ανταλλαγή 

δεδομένων με τους 

διευθυντές/ντριες των σχ. μον.; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,4% 52,6% 100,0% 

 

 

 
Πίνακας Β10. Περιοχή * Χρησιμοποιείτε κάποιο online πρόγραμμα στον υπολογιστή, για την επικ. σας και την ανταλλαγή δεδομένων με 

τους διευθυντές/ντριες των σχ. μον.;Crosstabulation  διευθυντές 

 

 

Total NAI OXI 

Περιοχή Αστική Count 139 249 388 

% within Περιοχή 35,8% 64,2% 100,0% 
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% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

πρόγραμμα στον υπολογιστή (εκτός 

από emails), για την ανταλλαγή 

δεδομένων με τον/την Πρόεδρο της 

Σχολικής Επιτροπής; 

57,2% 41,6% 46,1% 

% of Total 16,5% 29,6% 46,1% 

Ημι-αστική Count 57 152 209 

% within Περιοχή 27,3% 72,7% 100,0% 

% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

πρόγραμμα στον υπολογιστή (εκτός 

από emails), για την ανταλλαγή 

δεδομένων με τον/την Πρόεδρο της 

Σχολικής Επιτροπής; 

23,5% 25,4% 24,9% 

% of Total 6,8% 18,1% 24,9% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 19 81 100 

% within Περιοχή 19,0% 81,0% 100,0% 

% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

πρόγραμμα στον υπολογιστή (εκτός 

από emails), για την ανταλλαγή 

δεδομένων με τον/την Πρόεδρο της 

Σχολικής Επιτροπής; 

7,8% 13,5% 11,9% 

% of Total 2,3% 9,6% 11,9% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 8 50 58 

% within Περιοχή 13,8% 86,2% 100,0% 

% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

πρόγραμμα στον υπολογιστή (εκτός 

από emails), για την ανταλλαγή 

δεδομένων με τον/την Πρόεδρο της 

Σχολικής Επιτροπής; 

3,3% 8,4% 6,9% 

% of Total 1,0% 5,9% 6,9% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 7 16 23 

% within Περιοχή 30,4% 69,6% 100,0% 

% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

πρόγραμμα στον υπολογιστή (εκτός 

από emails), για την ανταλλαγή 

δεδομένων με τον/την Πρόεδρο της 

Σχολικής Επιτροπής; 

2,9% 2,7% 2,7% 

% of Total 0,8% 1,9% 2,7% 

Νησιωτική Count 13 50 63 

% within Περιοχή 20,6% 79,4% 100,0% 
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% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

πρόγραμμα στον υπολογιστή (εκτός 

από emails), για την ανταλλαγή 

δεδομένων με τον/την Πρόεδρο της 

Σχολικής Επιτροπής; 

5,3% 8,4% 7,5% 

% of Total 1,5% 5,9% 7,5% 

Total Count 243 598 841 

% within Περιοχή 28,9% 71,1% 100,0% 

% within Χρησιμοποιείτε κάποιο 

πρόγραμμα στον υπολογιστή (εκτός 

από emails), για την ανταλλαγή 

δεδομένων με τον/την Πρόεδρο της 

Σχολικής Επιτροπής; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,9% 71,1% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β11. Περιοχή * Συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας μονάδα; Crosstabulation  διευθυντές 

 

 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Περιοχή Αστική Count 219 170 389 

% within Περιοχή 56,3% 43,7% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

49,7% 42,3% 46,1% 

% of Total 26,0% 20,2% 46,1% 

Ημι-αστική Count 109 102 211 

% within Περιοχή 51,7% 48,3% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

24,7% 25,4% 25,0% 

% of Total 12,9% 12,1% 25,0% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 51 49 100 

% within Περιοχή 51,0% 49,0% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

11,6% 12,2% 11,9% 

% of Total 6,0% 5,8% 11,9% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 31 26 57 

% within Περιοχή 54,4% 45,6% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

7,0% 6,5% 6,8% 

% of Total 3,7% 3,1% 6,8% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 7 17 24 

% within Περιοχή 29,2% 70,8% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

1,6% 4,2% 2,8% 

% of Total 0,8% 2,0% 2,8% 

Νησιωτική Count 24 38 62 

% within Περιοχή 38,7% 61,3% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

5,4% 9,5% 7,4% 

% of Total 2,8% 4,5% 7,4% 

Total Count 441 402 843 
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% within Περιοχή 52,3% 47,7% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 52,3% 47,7% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β12. Βαθμίδα Εκπαίδευσης σχολικής μονάδας * Συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας μονάδα; 

Crosstabulation  διευθυντές 

 

; 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας 

Νηπιαγωγείο Count 72 116 188 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

38,3% 61,7% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

16,3% 28,9% 22,3% 

% of Total 8,5% 13,8% 22,3% 

Δημοτικό Count 206 132 338 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

60,9% 39,1% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

46,7% 32,8% 40,1% 

% of Total 24,4% 15,7% 40,1% 

Ειδικό Δημοτικό Count 7 9 16 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

43,8% 56,3% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

1,6% 2,2% 1,9% 

% of Total 0,8% 1,1% 1,9% 

Γυμνάσιο Count 77 77 154 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

17,5% 19,2% 18,3% 

% of Total 9,1% 9,1% 18,3% 

Ειδικό Γυμνάσιο Count 2 1 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

66,7% 33,3% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,5% 0,2% 0,4% 

% of Total 0,2% 0,1% 0,4% 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Count 1 8 9 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

11,1% 88,9% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,2% 2,0% 1,1% 

% of Total 0,1% 0,9% 1,1% 

ΓΕΛ Count 54 40 94 
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% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

57,4% 42,6% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

12,2% 10,0% 11,2% 

% of Total 6,4% 4,7% 11,2% 

Ειδικό Λύκειο Count 3 0 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,7% 0,0% 0,4% 

% of Total 0,4% 0,0% 0,4% 

ΕΠΑ.Λ Count 14 11 25 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

56,0% 44,0% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

3,2% 2,7% 3,0% 

% of Total 1,7% 1,3% 3,0% 

Εργαστηριακό Κέντρο Count 1 5 6 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

16,7% 83,3% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,2% 1,2% 0,7% 

% of Total 0,1% 0,6% 0,7% 

Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

Count 2 1 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

66,7% 33,3% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,5% 0,2% 0,4% 

% of Total 0,2% 0,1% 0,4% 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Count 0 1 1 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,0% 0,2% 0,1% 

% of Total 0,0% 0,1% 0,1% 

Μουσικό σχολείο Count 2 1 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

66,7% 33,3% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,5% 0,2% 0,4% 

% of Total 0,2% 0,1% 0,4% 

Total Count 441 402 843 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

52,3% 47,7% 100,0% 
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% within Συνεδριάζει το 

Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 52,3% 47,7% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β13. Φύλο * Συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας μονάδα; Crosstabulation  διευθυντές  

 

 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Φύλο Άνδρας Count 237 160 397 

% within Φύλο 59,7% 40,3% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας μονάδα; 
53,7% 39,8% 47,1% 

% of Total 28,1% 19,0% 47,1% 

Γυναίκα Count 204 242 446 

% within Φύλο 45,7% 54,3% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας μονάδα; 
46,3% 60,2% 52,9% 

% of Total 24,2% 28,7% 52,9% 

Total Count 441 402 843 

% within Φύλο 52,3% 47,7% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής 

Κοινότητας στη σχολική σας μονάδα; 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 52,3% 47,7% 100,0% 

 

 

Πίνακας Β14. Ηλικία * Συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας μονάδα; Crosstabulation  διευθυντές  

 

 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ηλικία 30 και κάτω Count 0 2 2 

% within Ηλικία 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,0% 0,5% 0,2% 

% of Total 0,0% 0,2% 0,2% 

31-40 Count 24 35 59 

% within Ηλικία 40,7% 59,3% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

5,4% 8,7% 7,0% 

% of Total 2,8% 4,2% 7,0% 

41-50 Count 75 90 165 

% within Ηλικία 45,5% 54,5% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

17,0% 22,4% 19,6% 

% of Total 8,9% 10,7% 19,6% 

51-60 Count 298 241 539 



648 
 

% within Ηλικία 55,3% 44,7% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

67,6% 60,0% 63,9% 

% of Total 35,3% 28,6% 63,9% 

61 και άνω Count 44 34 78 

% within Ηλικία 56,4% 43,6% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

10,0% 8,5% 9,3% 

% of Total 5,2% 4,0% 9,3% 

Total Count 441 402 843 

% within Ηλικία 52,3% 47,7% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας 

μονάδα; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 52,3% 47,7% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β15. Επιπλέον Σπουδές * Συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας μονάδα; Crosstabulation  διευθυντές  

 

 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Επιπλέον σπουδές ΟΧΙ Count 122 142 264 

% within Επιπλέον σπουδές 46,2% 53,8% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

27,7% 35,3% 31,3% 

% of Total 14,5% 16,8% 31,3% 

Μεταπτυχιακές σπουδές Count 280 234 514 

% within Επιπλέον σπουδές 54,5% 45,5% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

63,5% 58,2% 61,0% 

% of Total 33,2% 27,8% 61,0% 

Διδακτορικές σπουδές Count 39 26 65 

% within Επιπλέον σπουδές 60,0% 40,0% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

8,8% 6,5% 7,7% 

% of Total 4,6% 3,1% 7,7% 

Total Count 441 402 843 

% within Επιπλέον σπουδές 52,3% 47,7% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 52,3% 47,7% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β16. Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας * Συνεδριάζει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας στη σχολική σας μονάδα; 

Crosstabulation  διευθυντές 

 

 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής 0-5 Count 6 2 8 
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υπηρεσίας (σε έτη) % within Συνολικός χρόνος 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας (σε έτη) 
75,0% 25,0% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

1,4% 0,5% 0,9% 

% of Total 0,7% 0,2% 0,9% 

6-10 Count 3 9 12 

% within Συνολικός χρόνος 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας (σε έτη) 
25,0% 75,0% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

0,7% 2,2% 1,4% 

% of Total 0,4% 1,1% 1,4% 

11-15 Count 24 37 61 

% within Συνολικός χρόνος 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας (σε έτη) 
39,3% 60,7% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

5,4% 9,2% 7,2% 

% of Total 2,8% 4,4% 7,2% 

16-20 Count 51 65 116 

% within Συνολικός χρόνος 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας (σε έτη) 
44,0% 56,0% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

11,6% 16,2% 13,8% 

% of Total 6,0% 7,7% 13,8% 

21-25 Count 76 69 145 

% within Συνολικός χρόνος 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας (σε έτη) 
52,4% 47,6% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

17,2% 17,2% 17,2% 

% of Total 9,0% 8,2% 17,2% 

26-30 Count 113 89 202 

% within Συνολικός χρόνος 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας (σε έτη) 
55,9% 44,1% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

25,6% 22,1% 24,0% 

% of Total 13,4% 10,6% 24,0% 

31-35 Count 136 107 243 

% within Συνολικός χρόνος 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας (σε έτη) 
56,0% 44,0% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

30,8% 26,6% 28,8% 

% of Total 16,1% 12,7% 28,8% 

36-40 Count 32 24 56 

% within Συνολικός χρόνος 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας (σε έτη) 
57,1% 42,9% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

7,3% 6,0% 6,6% 

% of Total 3,8% 2,8% 6,6% 

Total Count 441 402 843 

% within Συνολικός χρόνος 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας (σε έτη) 
52,3% 47,7% 100,0% 

% within Συνεδριάζει το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας στη σχολική 

σας μονάδα; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 52,3% 47,7% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β16. Περιοχή * Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την παρουσία των υπόλοιπων μελών (πολιτών) στο Δ.Σ της Σχολικής 

Επιτροπής;Crosstabulation  Σ.Ε 
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Total Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Απόλυτα 

Περιοχ

ή 

Αστική Count 2 23 36 23 84 

% within Περιοχή 2,4% 27,4% 42,9% 27,4% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

την παρουσία των 

υπόλοιπων μελών στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

22,2% 50,0% 58,1% 63,9% 54,9% 

% of Total 1,3% 15,0% 23,5% 15,0% 54,9% 

Ημι-αστική Count 4 6 5 1 16 

% within Περιοχή 25,0% 37,5% 31,3% 6,3% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

την παρουσία των 

υπόλοιπων μελών στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

44,4% 13,0% 8,1% 2,8% 10,5% 

% of Total 2,6% 3,9% 3,3% 0,7% 10,5% 

Πεδινή 

αγροτική/κτηνοτροφική 

Count 3 4 6 2 15 

% within Περιοχή 20,0% 26,7% 40,0% 13,3% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

την παρουσία των 

υπόλοιπων μελών στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

33,3% 8,7% 9,7% 5,6% 9,8% 

% of Total 2,0% 2,6% 3,9% 1,3% 9,8% 

Ημι-ορεινή 

αγροτική/κτηνοτροφική 

Count 0 7 8 3 18 

% within Περιοχή 0,0% 38,9% 44,4% 16,7% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

την παρουσία των 

υπόλοιπων μελών στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

0,0% 15,2% 12,9% 8,3% 11,8% 

% of Total 0,0% 4,6% 5,2% 2,0% 11,8% 

Ορεινή 

αγροτική/κτηνοτροφική 

Count 0 2 2 4 8 

% within Περιοχή 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

την παρουσία των 

υπόλοιπων μελών στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

0,0% 4,3% 3,2% 11,1% 5,2% 

% of Total 0,0% 1,3% 1,3% 2,6% 5,2% 

Νησιωτική Count 0 4 5 3 12 

% within Περιοχή 0,0% 33,3% 41,7% 25,0% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

την παρουσία των 

υπόλοιπων μελών στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

0,0% 8,7% 8,1% 8,3% 7,8% 

% of Total 0,0% 2,6% 3,3% 2,0% 7,8% 

Total Count 9 46 62 36 153 

% within Περιοχή 5,9% 30,1% 40,5% 23,5% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

την παρουσία των 

υπόλοιπων μελών στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,9% 30,1% 40,5% 23,5% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β17. Επάγγελμα * Πόσες φορές το μήνα συνεδριάζει το Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής σας; Crosstabulation Σ.Ε  

 

 

Total Καμία φορά 1 φορά 2 φορές 

Επάγγελμ

α 

Σχετικό με την εκπαίδευση Count 0 51 9 60 

% within Επάγγελμα 0,0% 85,0% 15,0% 100,0% 
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% within Πόσες φορές το μήνα 

συνεδριάζει το Δ.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής σας; 

0,0% 38,9% 37,5% 38,5% 

% of Total 0,0% 32,7% 5,8% 38,5% 

Μη σχετικό με την εκπαίδευση, 

Δευτεροβάθμια 

Count 1 29 0 30 

% within Επάγγελμα 3,3% 96,7% 0,0% 100,0% 

% within Πόσες φορές το μήνα 

συνεδριάζει το Δ.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής σας; 

100,0% 22,1% 0,0% 19,2% 

% of Total 0,6% 18,6% 0,0% 19,2% 

Μη σχετικό με την εκπαίδευση, 

Τριτοβάθμια 

Count 0 51 15 66 

% within Επάγγελμα 0,0% 77,3% 22,7% 100,0% 

% within Πόσες φορές το μήνα 

συνεδριάζει το Δ.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής σας; 

0,0% 38,9% 62,5% 42,3% 

% of Total 0,0% 32,7% 9,6% 42,3% 

Total Count 1 131 24 156 

% within Επάγγελμα 0,6% 84,0% 15,4% 100,0% 

% within Πόσες φορές το μήνα 

συνεδριάζει το Δ.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής σας; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 0,6% 84,0% 15,4% 100,0% 

 

 

 
Πίνακας Β18. Περιοχή * Έχει απαρτία το Δ.Σ όταν συνεδριάζετε; Crosstabulation Σ.Ε 

 

 

Total 

Νόμιμη ναι, 

καθολική όχι Ναι 

Περιοχή Αστική Count 82 2 84 

% within Περιοχή 97,6% 2,4% 100,0% 

% within Έχει απαρτία το Δ.Σ όταν 

συνεδριάζετε; 
59,4% 11,1% 53,8% 

% of Total 52,6% 1,3% 53,8% 

Ημι-αστική Count 14 2 16 

% within Περιοχή 87,5% 12,5% 100,0% 

% within Έχει απαρτία το Δ.Σ όταν 

συνεδριάζετε; 
10,1% 11,1% 10,3% 

% of Total 9,0% 1,3% 10,3% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 16 2 18 

% within Περιοχή 88,9% 11,1% 100,0% 

% within Έχει απαρτία το Δ.Σ όταν 

συνεδριάζετε; 
11,6% 11,1% 11,5% 

% of Total 10,3% 1,3% 11,5% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 15 3 18 

% within Περιοχή 83,3% 16,7% 100,0% 

% within Έχει απαρτία το Δ.Σ όταν 

συνεδριάζετε; 
10,9% 16,7% 11,5% 

% of Total 9,6% 1,9% 11,5% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 2 6 8 

% within Περιοχή 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Έχει απαρτία το Δ.Σ όταν 

συνεδριάζετε; 
1,4% 33,3% 5,1% 

% of Total 1,3% 3,8% 5,1% 

Νησιωτική Count 9 3 12 

% within Περιοχή 75,0% 25,0% 100,0% 

% within Έχει απαρτία το Δ.Σ όταν 

συνεδριάζετε; 
6,5% 16,7% 7,7% 

% of Total 5,8% 1,9% 7,7% 

Total Count 138 18 156 

% within Περιοχή 88,5% 11,5% 100,0% 

% within Έχει απαρτία το Δ.Σ όταν 

συνεδριάζετε; 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 88,5% 11,5% 100,0% 
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Πίνακας Β19. Περιοχή * Έχουν δημιουργηθεί συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; Crosstabulation Σ.Ε  

 

 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Περιοχή Αστική Count 8 76 84 

% within Περιοχή 9,5% 90,5% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

57,1% 53,5% 53,8% 

% of Total 5,1% 48,7% 53,8% 

Ημι-αστική Count 0 16 16 

% within Περιοχή 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

0,0% 11,3% 10,3% 

% of Total 0,0% 10,3% 10,3% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 2 16 18 

% within Περιοχή 11,1% 88,9% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

14,3% 11,3% 11,5% 

% of Total 1,3% 10,3% 11,5% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 0 18 18 

% within Περιοχή 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

0,0% 12,7% 11,5% 

% of Total 0,0% 11,5% 11,5% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 4 4 8 

% within Περιοχή 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

28,6% 2,8% 5,1% 

% of Total 2,6% 2,6% 5,1% 

Νησιωτική Count 0 12 12 

% within Περιοχή 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

0,0% 8,5% 7,7% 

% of Total 0,0% 7,7% 7,7% 

Total Count 14 142 156 

% within Περιοχή 9,0% 91,0% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,0% 91,0% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β20. Περιοχή * Έχουν δημιουργηθεί συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής; Crosstabulation διευθυντές 

 

 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Περιοχή Αστική Count 24 37 61 

% within Περιοχή 39,3% 60,7% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

42,9% 26,6% 31,3% 

% of Total 12,3% 19,0% 31,3% 

Ημι-αστική Count 22 52 74 

% within Περιοχή 29,7% 70,3% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

39,3% 37,4% 37,9% 



653 
 

% of Total 11,3% 26,7% 37,9% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 4 15 19 

% within Περιοχή 21,1% 78,9% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

7,1% 10,8% 9,7% 

% of Total 2,1% 7,7% 9,7% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 1 18 19 

% within Περιοχή 5,3% 94,7% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

1,8% 12,9% 9,7% 

% of Total 0,5% 9,2% 9,7% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 3 4 7 

% within Περιοχή 42,9% 57,1% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

5,4% 2,9% 3,6% 

% of Total 1,5% 2,1% 3,6% 

Νησιωτική Count 2 13 15 

% within Περιοχή 13,3% 86,7% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

3,6% 9,4% 7,7% 

% of Total 1,0% 6,7% 7,7% 

Total Count 56 139 195 

% within Περιοχή 28,7% 71,3% 100,0% 

% within Έχουν δημιουργηθεί 

συνασπισμοί μελών μέσα στο Δ.Σ 

της Σχολικής Επιτροπής; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,7% 71,3% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β21. Περιοχή * Υποστήριξη Σ.Ε από άτομα ή υπηρεσίες Crosstabulation Σ.Ε 

 

 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Περιοχή Αστική Count 79 5 84 

% within Περιοχή 94,0% 6,0% 100,0% 

% within Υπάρχουν άτομα ή 

υπηρεσίες που έχουν υποστηρικτικό 

ρόλο και βοηθούν το έργο σας; 

56,0% 33,3% 53,8% 

% of Total 50,6% 3,2% 53,8% 

Ημι-αστική Count 16 0 16 

% within Περιοχή 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Υπάρχουν άτομα ή 

υπηρεσίες που έχουν υποστηρικτικό 

ρόλο και βοηθούν το έργο σας; 

11,3% 0,0% 10,3% 

% of Total 10,3% 0,0% 10,3% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 12 6 18 

% within Περιοχή 66,7% 33,3% 100,0% 

% within Υπάρχουν άτομα ή 

υπηρεσίες που έχουν υποστηρικτικό 

ρόλο και βοηθούν το έργο σας; 

8,5% 40,0% 11,5% 

% of Total 7,7% 3,8% 11,5% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 18 0 18 

% within Περιοχή 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Υπάρχουν άτομα ή 

υπηρεσίες που έχουν υποστηρικτικό 

ρόλο και βοηθούν το έργο σας; 

12,8% 0,0% 11,5% 

% of Total 11,5% 0,0% 11,5% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 4 4 8 

% within Περιοχή 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Υπάρχουν άτομα ή 

υπηρεσίες που έχουν υποστηρικτικό 

ρόλο και βοηθούν το έργο σας; 

2,8% 26,7% 5,1% 
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% of Total 2,6% 2,6% 5,1% 

Νησιωτική Count 12 0 12 

% within Περιοχή 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Υπάρχουν άτομα ή 

υπηρεσίες που έχουν υποστηρικτικό 

ρόλο και βοηθούν το έργο σας; 

8,5% 0,0% 7,7% 

% of Total 7,7% 0,0% 7,7% 

Total Count 141 15 156 

% within Περιοχή 90,4% 9,6% 100,0% 

% within Υπάρχουν άτομα ή 

υπηρεσίες που έχουν υποστηρικτικό 

ρόλο και βοηθούν το έργο σας; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 90,4% 9,6% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β22. Περιοχή * Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Σ.Ε Crosstabulation Σ.Ε 

 

 

Total Ναι Όχι 

Περιοχή Αστική Count 23 61 84 

% within Περιοχή 27,4% 72,6% 100,0% 

% within Θα αλλάζατε κάτι στη 

σημερινή μορφή της Σχολικής 

Επιτροπής; 

52,3% 54,5% 53,8% 

% of Total 14,7% 39,1% 53,8% 

Ημι-αστική Count 10 6 16 

% within Περιοχή 62,5% 37,5% 100,0% 

% within Θα αλλάζατε κάτι στη 

σημερινή μορφή της Σχολικής 

Επιτροπής; 

22,7% 5,4% 10,3% 

% of Total 6,4% 3,8% 10,3% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 2 16 18 

% within Περιοχή 11,1% 88,9% 100,0% 

% within Θα αλλάζατε κάτι στη 

σημερινή μορφή της Σχολικής 

Επιτροπής; 

4,5% 14,3% 11,5% 

% of Total 1,3% 10,3% 11,5% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 5 13 18 

% within Περιοχή 27,8% 72,2% 100,0% 

% within Θα αλλάζατε κάτι στη 

σημερινή μορφή της Σχολικής 

Επιτροπής; 

11,4% 11,6% 11,5% 

% of Total 3,2% 8,3% 11,5% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 2 6 8 

% within Περιοχή 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Θα αλλάζατε κάτι στη 

σημερινή μορφή της Σχολικής 

Επιτροπής; 

4,5% 5,4% 5,1% 

% of Total 1,3% 3,8% 5,1% 

Νησιωτική Count 2 10 12 

% within Περιοχή 16,7% 83,3% 100,0% 

% within Θα αλλάζατε κάτι στη 

σημερινή μορφή της Σχολικής 

Επιτροπής; 

4,5% 8,9% 7,7% 

% of Total 1,3% 6,4% 7,7% 

Total Count 44 112 156 

% within Περιοχή 28,2% 71,8% 100,0% 

% within Θα αλλάζατε κάτι στη 

σημερινή μορφή της Σχολικής 

Επιτροπής; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,2% 71,8% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β23. Περιοχή * Είδος προτεινόμενων αλλαγών στη μορφή της Σ.Ε Crosstabulation Σ.Ε 
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Total 

Μεγαλύτ

ερη 

εκπροσώ

πηση από 

συλλόγου

ς γονέων 

Περισσότ

εροι 

πολίτες, 

λιγότεροι 

αιρετοί 

Μείωση 

αριθμού 

μελών 

Δ.Σ 

Επιλογή 

μελών 

βάσει 

κριτηρίων 

Μείωση 

αριθμού 

διευθυντ

ών 

Άυξηση 

αριθμού 

διευθυντ

ών  

Περιο

χή 

Αστική Count 1 0 16 4 0 0 23 

% within Περιοχή 
4,3% 0,0% 69,6% 17,4% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

% within Εάν ναι, τι 

θα ήταν αυτό; 
33,3% 0,0% 61,5% 66,7% 0,0% 0,0% 52,3% 

% of Total 2,3% 0,0% 36,4% 9,1% 0,0% 0,0% 52,3% 

Ημι-αστική Count 0 0 8 0 2 0 10 

% within Περιοχή 
0,0% 0,0% 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 

100,0

% 

% within Εάν ναι, τι 

θα ήταν αυτό; 
0,0% 0,0% 30,8% 0,0% 100,0% 0,0% 22,7% 

% of Total 0,0% 0,0% 18,2% 0,0% 4,5% 0,0% 22,7% 

Πεδινή 

αγροτική/κτηνοτροφικ

ή 

Count 0 0 2 0 0 0 2 

% within Περιοχή 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

% within Εάν ναι, τι 

θα ήταν αυτό; 
0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 

Ημι-ορεινή 

αγροτική/κτηνοτροφικ

ή 

Count 2 3 0 0 0 0 5 

% within Περιοχή 
40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

% within Εάν ναι, τι 

θα ήταν αυτό; 
66,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 

% of Total 4,5% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 

Ορεινή 

αγροτική/κτηνοτροφικ

ή 

Count 0 0 0 0 0 2 2 

% within Περιοχή 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

100,0

% 

% within Εάν ναι, τι 

θα ήταν αυτό; 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 4,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 4,5% 

Νησιωτική Count 0 0 0 2 0 0 2 

% within Περιοχή 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

% within Εάν ναι, τι 

θα ήταν αυτό; 
0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 4,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 4,5% 

Total Count 3 3 26 6 2 2 44 

% within Περιοχή 
6,8% 6,8% 59,1% 13,6% 4,5% 4,5% 

100,0

% 

% within Εάν ναι, τι 

θα ήταν αυτό; 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

% of Total 
6,8% 6,8% 59,1% 13,6% 4,5% 4,5% 

100,0

% 

 
Πίνακας Β24. Περιοχή * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με το μέγεθος της χρηματοδότησης που λαμβάνουν από την 

πολιτεία Crosstabulation Σ.Ε 

 

 

Total Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ 

Περιοχ

ή 

Αστική Count 21 43 16 4 84 

% within Περιοχή 25,0% 51,2% 19,0% 4,8% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

το μέγεθος της 

χρηματοδότησης που 

λαμβάνετε από την 

πολιτεία; 

58,3% 68,3% 38,1% 26,7% 53,8% 

% of Total 13,5% 27,6% 10,3% 2,6% 53,8% 

Ημι-αστική Count 4 6 6 0 16 
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% within Περιοχή 25,0% 37,5% 37,5% 0,0% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

το μέγεθος της 

χρηματοδότησης που 

λαμβάνετε από την 

πολιτεία; 

11,1% 9,5% 14,3% 0,0% 10,3% 

% of Total 2,6% 3,8% 3,8% 0,0% 10,3% 

Πεδινή 

αγροτική/κτηνοτροφική 

Count 8 4 4 2 18 

% within Περιοχή 44,4% 22,2% 22,2% 11,1% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

το μέγεθος της 

χρηματοδότησης που 

λαμβάνετε από την 

πολιτεία; 

22,2% 6,3% 9,5% 13,3% 11,5% 

% of Total 5,1% 2,6% 2,6% 1,3% 11,5% 

Ημι-ορεινή 

αγροτική/κτηνοτροφική 

Count 1 4 9 4 18 

% within Περιοχή 5,6% 22,2% 50,0% 22,2% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

το μέγεθος της 

χρηματοδότησης που 

λαμβάνετε από την 

πολιτεία; 

2,8% 6,3% 21,4% 26,7% 11,5% 

% of Total 0,6% 2,6% 5,8% 2,6% 11,5% 

Ορεινή 

αγροτική/κτηνοτροφική 

Count 2 1 1 4 8 

% within Περιοχή 25,0% 12,5% 12,5% 50,0% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

το μέγεθος της 

χρηματοδότησης που 

λαμβάνετε από την 

πολιτεία; 

5,6% 1,6% 2,4% 26,7% 5,1% 

% of Total 1,3% 0,6% 0,6% 2,6% 5,1% 

Νησιωτική Count 0 5 6 1 12 

% within Περιοχή 0,0% 41,7% 50,0% 8,3% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

το μέγεθος της 

χρηματοδότησης που 

λαμβάνετε από την 

πολιτεία; 

0,0% 7,9% 14,3% 6,7% 7,7% 

% of Total 0,0% 3,2% 3,8% 0,6% 7,7% 

Total Count 36 63 42 15 156 

% within Περιοχή 23,1% 40,4% 26,9% 9,6% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

το μέγεθος της 

χρηματοδότησης που 

λαμβάνετε από την 

πολιτεία; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 23,1% 40,4% 26,9% 9,6% 100,0% 

 
Πίνακας Β25. Περιοχή * Επάρκεια κρατικής χρηματοδότησης Crosstabulation διευθυντές 

 

 

Total NAI OXI 

Περιοχή Αστική Count 132 258 390 

% within Περιοχή 33,8% 66,2% 100,0% 

% within Το ποσό της κρατικής 

επιχορήγησης που σας αποδίδεται 

επαρκεί για την κάλυψη των 

λειτουργικών σας αναγκών; 

43,0% 48,6% 46,5% 

% of Total 15,8% 30,8% 46,5% 

Ημι-αστική Count 69 141 210 

% within Περιοχή 32,9% 67,1% 100,0% 
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% within Το ποσό της κρατικής 

επιχορήγησης που σας αποδίδεται 

επαρκεί για την κάλυψη των 

λειτουργικών σας αναγκών; 

22,5% 26,6% 25,1% 

% of Total 8,2% 16,8% 25,1% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 35 61 96 

% within Περιοχή 36,5% 63,5% 100,0% 

% within Το ποσό της κρατικής 

επιχορήγησης που σας αποδίδεται 

επαρκεί για την κάλυψη των 

λειτουργικών σας αναγκών; 

11,4% 11,5% 11,5% 

% of Total 4,2% 7,3% 11,5% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 26 31 57 

% within Περιοχή 45,6% 54,4% 100,0% 

% within Το ποσό της κρατικής 

επιχορήγησης που σας αποδίδεται 

επαρκεί για την κάλυψη των 

λειτουργικών σας αναγκών; 

8,5% 5,8% 6,8% 

% of Total 3,1% 3,7% 6,8% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 12 12 24 

% within Περιοχή 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Το ποσό της κρατικής 

επιχορήγησης που σας αποδίδεται 

επαρκεί για την κάλυψη των 

λειτουργικών σας αναγκών; 

3,9% 2,3% 2,9% 

% of Total 1,4% 1,4% 2,9% 

Νησιωτική Count 33 28 61 

% within Περιοχή 54,1% 45,9% 100,0% 

% within Το ποσό της κρατικής 

επιχορήγησης που σας αποδίδεται 

επαρκεί για την κάλυψη των 

λειτουργικών σας αναγκών; 

10,7% 5,3% 7,3% 

% of Total 3,9% 3,3% 7,3% 

Total Count 307 531 838 

% within Περιοχή 36,6% 63,4% 100,0% 

% within Το ποσό της κρατικής 

επιχορήγησης που σας αποδίδεται 

επαρκεί για την κάλυψη των 

λειτουργικών σας αναγκών; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,6% 63,4% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β26. Βαθμίδα εκπαίδευσης * Επάρκεια κρατικής χρηματοδότησης Crosstabulation διευθυντές 

 

 

Total NAI OXI 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας 

Νηπιαγωγείο Count 53 136 189 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

28,0% 72,0% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

17,3% 25,6% 22,6% 

% of Total 6,3% 16,2% 22,6% 

Δημοτικό Count 104 228 332 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

31,3% 68,7% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

33,9% 42,9% 39,6% 

% of Total 12,4% 27,2% 39,6% 

Ειδικό Δημοτικό Count 6 10 16 
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% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

37,5% 62,5% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

2,0% 1,9% 1,9% 

% of Total 0,7% 1,2% 1,9% 

Γυμνάσιο Count 83 71 154 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

53,9% 46,1% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

27,0% 13,4% 18,4% 

% of Total 9,9% 8,5% 18,4% 

Ειδικό Γυμνάσιο Count 0 3 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

0,0% 0,6% 0,4% 

% of Total 0,0% 0,4% 0,4% 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Count 4 5 9 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

44,4% 55,6% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

1,3% 0,9% 1,1% 

% of Total 0,5% 0,6% 1,1% 

ΓΕΛ Count 41 53 94 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

43,6% 56,4% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

13,4% 10,0% 11,2% 

% of Total 4,9% 6,3% 11,2% 

Ειδικό Λύκειο Count 1 2 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

0,3% 0,4% 0,4% 

% of Total 0,1% 0,2% 0,4% 

ΕΠΑ.Λ Count 10 15 25 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

40,0% 60,0% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

3,3% 2,8% 3,0% 

% of Total 1,2% 1,8% 3,0% 
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Εργαστηριακό Κέντρο Count 2 4 6 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

0,7% 0,8% 0,7% 

% of Total 0,2% 0,5% 0,7% 

Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

Count 2 1 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

66,7% 33,3% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

0,7% 0,2% 0,4% 

% of Total 0,2% 0,1% 0,4% 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Count 0 1 1 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

0,0% 0,2% 0,1% 

% of Total 0,0% 0,1% 0,1% 

Μουσικό σχολείο Count 1 2 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

0,3% 0,4% 0,4% 

% of Total 0,1% 0,2% 0,4% 

Total Count 307 531 838 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

36,6% 63,4% 100,0% 

% within Το ποσό της 

κρατικής επιχορήγησης που 

σας αποδίδεται επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών σας 

αναγκών; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,6% 63,4% 100,0% 

 
Πίνακας Β27. Τύπος προέδρου * Λειτουργία κυλικείων Crosstabulation  

 

 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ναι, αλλά όχι 

σε όλες 

πρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής 

Α'βάθμιας Count 20 7 51 78 

% within πρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής 
25,6% 9,0% 65,4% 100,0% 

% within Λειτουργούν τα 

κυλικεία στις σχολικές μονάδες 

του δήμου σας; 

24,1% 100,0% 77,3% 50,0% 

% of Total 12,8% 4,5% 32,7% 50,0% 

Β'βάθμιας Count 63 0 15 78 

% within πρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής 
80,8% 0,0% 19,2% 100,0% 

% within Λειτουργούν τα 

κυλικεία στις σχολικές μονάδες 

του δήμου σας; 

75,9% 0,0% 22,7% 50,0% 
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% of Total 40,4% 0,0% 9,6% 50,0% 

Total Count 83 7 66 156 

% within πρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής 
53,2% 4,5% 42,3% 100,0% 

% within Λειτουργούν τα 

κυλικεία στις σχολικές μονάδες 

του δήμου σας; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 53,2% 4,5% 42,3% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β28. Περιοχή * Λειτουργία κυλικείων Crosstabulation διευθυντές 

 

 

Total NAI OXI 

Περιοχή Αστική Count 244 149 393 

% within Περιοχή 62,1% 37,9% 100,0% 

% within Λειτουργεί το κυλικείο 

στη σχολική σας μονάδα; 
56,1% 36,2% 46,4% 

% of Total 28,8% 17,6% 46,4% 

Ημι-αστική Count 111 98 209 

% within Περιοχή 53,1% 46,9% 100,0% 

% within Λειτουργεί το κυλικείο 

στη σχολική σας μονάδα; 
25,5% 23,8% 24,7% 

% of Total 13,1% 11,6% 24,7% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 31 68 99 

% within Περιοχή 31,3% 68,7% 100,0% 

% within Λειτουργεί το κυλικείο 

στη σχολική σας μονάδα; 
7,1% 16,5% 11,7% 

% of Total 3,7% 8,0% 11,7% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 22 37 59 

% within Περιοχή 37,3% 62,7% 100,0% 

% within Λειτουργεί το κυλικείο 

στη σχολική σας μονάδα; 
5,1% 9,0% 7,0% 

% of Total 2,6% 4,4% 7,0% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 4 20 24 

% within Περιοχή 16,7% 83,3% 100,0% 

% within Λειτουργεί το κυλικείο 

στη σχολική σας μονάδα; 
0,9% 4,9% 2,8% 

% of Total 0,5% 2,4% 2,8% 

Νησιωτική Count 23 40 63 

% within Περιοχή 36,5% 63,5% 100,0% 

% within Λειτουργεί το κυλικείο 

στη σχολική σας μονάδα; 
5,3% 9,7% 7,4% 

% of Total 2,7% 4,7% 7,4% 

Total Count 435 412 847 

% within Περιοχή 51,4% 48,6% 100,0% 

% within Λειτουργεί το κυλικείο 

στη σχολική σας μονάδα; 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 51,4% 48,6% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β29. Βαθμίδα εκπαίδευσης * Λειτουργία κυλικείων Crosstabulation διευθυντές 

 

 

Total NAI OXI 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας 

Νηπιαγωγείο Count 13 177 190 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

6,8% 93,2% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

3,0% 43,0% 22,4% 

% of Total 1,5% 20,9% 22,4% 

Δημοτικό Count 157 183 340 
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% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

46,2% 53,8% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

36,1% 44,4% 40,1% 

% of Total 18,5% 21,6% 40,1% 

Ειδικό Δημοτικό Count 3 12 15 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

20,0% 80,0% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,7% 2,9% 1,8% 

% of Total 0,4% 1,4% 1,8% 

Γυμνάσιο Count 140 14 154 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

90,9% 9,1% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

32,2% 3,4% 18,2% 

% of Total 16,5% 1,7% 18,2% 

Ειδικό Γυμνάσιο Count 3 0 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,7% 0,0% 0,4% 

% of Total 0,4% 0,0% 0,4% 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Count 0 9 9 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,0% 2,2% 1,1% 

% of Total 0,0% 1,1% 1,1% 

ΓΕΛ Count 86 9 95 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

90,5% 9,5% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

19,8% 2,2% 11,2% 

% of Total 10,2% 1,1% 11,2% 

Ειδικό Λύκειο Count 1 2 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,2% 0,5% 0,4% 

% of Total 0,1% 0,2% 0,4% 

ΕΠΑ.Λ Count 23 2 25 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

92,0% 8,0% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

5,3% 0,5% 3,0% 

% of Total 2,7% 0,2% 3,0% 

Εργαστηριακό Κέντρο Count 5 1 6 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

83,3% 16,7% 100,0% 
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% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

1,1% 0,2% 0,7% 

% of Total 0,6% 0,1% 0,7% 

Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

Count 2 1 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

66,7% 33,3% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,5% 0,2% 0,4% 

% of Total 0,2% 0,1% 0,4% 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Count 0 1 1 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,0% 0,2% 0,1% 

% of Total 0,0% 0,1% 0,1% 

Μουσικό σχολείο Count 2 1 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

66,7% 33,3% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

0,5% 0,2% 0,4% 

% of Total 0,2% 0,1% 0,4% 

Total Count 435 412 847 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

51,4% 48,6% 100,0% 

% within Λειτουργεί το 

κυλικείο στη σχολική σας 

μονάδα; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 51,4% 48,6% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β30. Φύλο διευθυντών * Λειτουργία κυλικείων Crosstabulation  

 

 

Total NAI OXI 

Φύλο Άνδρας Count 253 145 398 

% within Φύλο 63,6% 36,4% 100,0% 

% within Λειτουργεί το κυλικείο στη σχολική 

σας μονάδα; 
58,2% 35,2% 47,0% 

% of Total 29,9% 17,1% 47,0% 

Γυναίκα Count 182 267 449 

% within Φύλο 40,5% 59,5% 100,0% 

% within Λειτουργεί το κυλικείο στη σχολική 

σας μονάδα; 
41,8% 64,8% 53,0% 

% of Total 21,5% 31,5% 53,0% 

Total Count 435 412 847 

% within Φύλο 51,4% 48,6% 100,0% 

% within Λειτουργεί το κυλικείο στη σχολική 

σας μονάδα; 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 51,4% 48,6% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β31. Φύλο * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την καθαριότητα της σχολικής τους μονάδας Crosstabulation 

 

 

Total Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Απόλυτα 

Φύλο Άνδρας Count 11 34 83 188 83 399 

% within Φύλο 2,8% 8,5% 20,8% 47,1% 20,8% 100,0% 
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% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από την 

καθαριότητα στη σχολική σας 

μονάδα; 

31,4% 39,1% 33,7% 55,8% 56,8% 46,9% 

% of Total 1,3% 4,0% 9,8% 22,1% 9,8% 46,9% 

Γυναίκα Count 24 53 163 149 63 452 

% within Φύλο 5,3% 11,7% 36,1% 33,0% 13,9% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από την 

καθαριότητα στη σχολική σας 

μονάδα; 

68,6% 60,9% 66,3% 44,2% 43,2% 53,1% 

% of Total 2,8% 6,2% 19,2% 17,5% 7,4% 53,1% 

Total Count 35 87 246 337 146 851 

% within Φύλο 4,1% 10,2% 28,9% 39,6% 17,2% 100,0% 

% within Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από την 

καθαριότητα στη σχολική σας 

μονάδα; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 4,1% 10,2% 28,9% 39,6% 17,2% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β32. Περιοχή * Αμοιβή σχολικών τροχονόμων Crosstabulation Σ.Ε 

 

 

Total 

Από τους 

ΚΑΠ Δε γνωρίζω 

Απουσία 

σχολικών 

τροχονόμων 

Περιοχή Αστική Count 41 0 1 42 

% within Περιοχή 97,6% 0,0% 2,4% 100,0% 

% within Από ποια κονδύλια 

πληρώνονται οι σχολικοί 

τροχονόμοι; Επιβαρύνεται η 

Σχολική Επιτροπή; 

62,1% 0,0% 9,1% 53,8% 

% of Total 52,6% 0,0% 1,3% 53,8% 

Ημι-αστική Count 7 0 1 8 

% within Περιοχή 87,5% 0,0% 12,5% 100,0% 

% within Από ποια κονδύλια 

πληρώνονται οι σχολικοί 

τροχονόμοι; Επιβαρύνεται η 

Σχολική Επιτροπή; 

10,6% 0,0% 9,1% 10,3% 

% of Total 9,0% 0,0% 1,3% 10,3% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 5 0 4 9 

% within Περιοχή 55,6% 0,0% 44,4% 100,0% 

% within Από ποια κονδύλια 

πληρώνονται οι σχολικοί 

τροχονόμοι; Επιβαρύνεται η 

Σχολική Επιτροπή; 

7,6% 0,0% 36,4% 11,5% 

% of Total 6,4% 0,0% 5,1% 11,5% 

Ημι-ορεινή 

αγροτική/κτηνοτροφική 

Count 8 0 1 9 

% within Περιοχή 88,9% 0,0% 11,1% 100,0% 

% within Από ποια κονδύλια 

πληρώνονται οι σχολικοί 

τροχονόμοι; Επιβαρύνεται η 

Σχολική Επιτροπή; 

12,1% 0,0% 9,1% 11,5% 

% of Total 10,3% 0,0% 1,3% 11,5% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 1 1 2 4 

% within Περιοχή 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% within Από ποια κονδύλια 

πληρώνονται οι σχολικοί 

τροχονόμοι; Επιβαρύνεται η 

Σχολική Επιτροπή; 

1,5% 100,0% 18,2% 5,1% 

% of Total 1,3% 1,3% 2,6% 5,1% 

Νησιωτική Count 4 0 2 6 

% within Περιοχή 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 
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% within Από ποια κονδύλια 

πληρώνονται οι σχολικοί 

τροχονόμοι; Επιβαρύνεται η 

Σχολική Επιτροπή; 

6,1% 0,0% 18,2% 7,7% 

% of Total 5,1% 0,0% 2,6% 7,7% 

Total Count 66 1 11 78 

% within Περιοχή 84,6% 1,3% 14,1% 100,0% 

% within Από ποια κονδύλια 

πληρώνονται οι σχολικοί 

τροχονόμοι; Επιβαρύνεται η 

Σχολική Επιτροπή; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 84,6% 1,3% 14,1% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β33. Περιοχή * Τρόπος ανεφοδιασμού σχολικών μονάδων με πετρέλαιο Crosstabulation Σ.Ε 

 

 

Total 

Από τον 

διευθυντή/ντρια 

της σχολικής 

μονάδας 

Από την 

Σχολική 

Επιτροπή 

Περιοχή Αστική Count 17 61 78 

% within Περιοχή 21,8% 78,2% 100,0% 

% within Πώς πραγματοποιείται ο 

εφοδιασμός των σχολικών μονάδων 

με πετρέλαιο; 

37,8% 58,1% 52,0% 

% of Total 11,3% 40,7% 52,0% 

Ημι-αστική Count 3 13 16 

% within Περιοχή 18,8% 81,3% 100,0% 

% within Πώς πραγματοποιείται ο 

εφοδιασμός των σχολικών μονάδων 

με πετρέλαιο; 

6,7% 12,4% 10,7% 

% of Total 2,0% 8,7% 10,7% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 9 9 18 

% within Περιοχή 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Πώς πραγματοποιείται ο 

εφοδιασμός των σχολικών μονάδων 

με πετρέλαιο; 

20,0% 8,6% 12,0% 

% of Total 6,0% 6,0% 12,0% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 4 14 18 

% within Περιοχή 22,2% 77,8% 100,0% 

% within Πώς πραγματοποιείται ο 

εφοδιασμός των σχολικών μονάδων 

με πετρέλαιο; 

8,9% 13,3% 12,0% 

% of Total 2,7% 9,3% 12,0% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 2 6 8 

% within Περιοχή 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Πώς πραγματοποιείται ο 

εφοδιασμός των σχολικών μονάδων 

με πετρέλαιο; 

4,4% 5,7% 5,3% 

% of Total 1,3% 4,0% 5,3% 

Νησιωτική Count 10 2 12 

% within Περιοχή 83,3% 16,7% 100,0% 

% within Πώς πραγματοποιείται ο 

εφοδιασμός των σχολικών μονάδων 

με πετρέλαιο; 

22,2% 1,9% 8,0% 

% of Total 6,7% 1,3% 8,0% 

Total Count 45 105 150 

% within Περιοχή 30,0% 70,0% 100,0% 

% within Πώς πραγματοποιείται ο 

εφοδιασμός των σχολικών μονάδων 

με πετρέλαιο; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 30,0% 70,0% 100,0% 
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Πίνακας Β34. Βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας * Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των σχολικών μονάδων με σύγχρονα εποπτικά 

μέσα διδασκαλίας Crosstabulation διευθυντές 

 

 

Total NAI OXI 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

σχολικής μονάδας 

Νηπιαγωγείο Count 43 151 194 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

22,2% 77,8% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

11,9% 31,1% 22,9% 

% of Total 5,1% 17,8% 22,9% 

Δημοτικό Count 160 178 338 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

47,3% 52,7% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

44,2% 36,6% 39,9% 

% of Total 18,9% 21,0% 39,9% 

Ειδικό Δημοτικό Count 10 6 16 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

62,5% 37,5% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

2,8% 1,2% 1,9% 

% of Total 1,2% 0,7% 1,9% 

Γυμνάσιο Count 87 67 154 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

56,5% 43,5% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

24,0% 13,8% 18,2% 

% of Total 10,3% 7,9% 18,2% 

Ειδικό Γυμνάσιο Count 0 3 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

0,0% 0,6% 0,4% 

% of Total 0,0% 0,4% 0,4% 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Count 5 4 9 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

55,6% 44,4% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

1,4% 0,8% 1,1% 

% of Total 0,6% 0,5% 1,1% 

ΓΕΛ Count 37 56 93 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

39,8% 60,2% 100,0% 
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% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

10,2% 11,5% 11,0% 

% of Total 4,4% 6,6% 11,0% 

Ειδικό Λύκειο Count 2 1 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

66,7% 33,3% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

0,6% 0,2% 0,4% 

% of Total 0,2% 0,1% 0,4% 

ΕΠΑ.Λ Count 13 12 25 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

52,0% 48,0% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

3,6% 2,5% 2,9% 

% of Total 1,5% 1,4% 2,9% 

Εργαστηριακό Κέντρο Count 3 3 6 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

0,8% 0,6% 0,7% 

% of Total 0,4% 0,4% 0,7% 

Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

Count 0 3 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

0,0% 0,6% 0,4% 

% of Total 0,0% 0,4% 0,4% 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Count 1 0 1 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

0,3% 0,0% 0,1% 

% of Total 0,1% 0,0% 0,1% 

Μουσικό σχολείο Count 1 2 3 

% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

0,3% 0,4% 0,4% 

% of Total 0,1% 0,2% 0,4% 

Total Count 362 486 848 
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% within Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης σχολικής 

μονάδας 

42,7% 57,3% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας 

μονάδα επαρκώς εξοπλισμένη 

με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες); 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,7% 57,3% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β35. Φύλο διευθυντών * Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των σχολικών μονάδων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

Crosstabulation διευθυντές 

 

 

Total NAI OXI 

Φύλο Άνδρας Count 201 196 397 

% within Φύλο 50,6% 49,4% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας μονάδα επαρκώς 

εξοπλισμένη με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, διαδραστικοί 

πίνακες); 

55,5% 40,3% 46,8% 

% of Total 23,7% 23,1% 46,8% 

Γυναίκα Count 161 290 451 

% within Φύλο 35,7% 64,3% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας μονάδα επαρκώς 

εξοπλισμένη με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, διαδραστικοί 

πίνακες); 

44,5% 59,7% 53,2% 

% of Total 19,0% 34,2% 53,2% 

Total Count 362 486 848 

% within Φύλο 42,7% 57,3% 100,0% 

% within Είναι η σχολική σας μονάδα επαρκώς 

εξοπλισμένη με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας (προτζέκτορες, διαδραστικοί 

πίνακες); 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,7% 57,3% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β36. Περιοχή * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Crosstabulation Σ.Ε 

 

 

Total Ναι Όχι 

Περιοχή Αστική Count 75 8 83 

% within Περιοχή 90,4% 9,6% 100,0% 

% within Κατά την άποψή σας, 

έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες 

στη σημερινή μορφή και λειτουργία 

της Σχολικής Επιτροπής; 

56,4% 34,8% 53,2% 

% of Total 48,1% 5,1% 53,2% 

Ημι-αστική Count 15 2 17 

% within Περιοχή 88,2% 11,8% 100,0% 

% within Κατά την άποψή σας, 

έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες 

στη σημερινή μορφή και λειτουργία 

της Σχολικής Επιτροπής; 

11,3% 8,7% 10,9% 

% of Total 9,6% 1,3% 10,9% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 14 4 18 

% within Περιοχή 77,8% 22,2% 100,0% 

% within Κατά την άποψή σας, 

έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες 

στη σημερινή μορφή και λειτουργία 

της Σχολικής Επιτροπής; 

10,5% 17,4% 11,5% 

% of Total 9,0% 2,6% 11,5% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 18 0 18 

% within Περιοχή 100,0% 0,0% 100,0% 
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% within Κατά την άποψή σας, 

έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες 

στη σημερινή μορφή και λειτουργία 

της Σχολικής Επιτροπής; 

13,5% 0,0% 11,5% 

% of Total 11,5% 0,0% 11,5% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 6 2 8 

% within Περιοχή 75,0% 25,0% 100,0% 

% within Κατά την άποψή σας, 

έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες 

στη σημερινή μορφή και λειτουργία 

της Σχολικής Επιτροπής; 

4,5% 8,7% 5,1% 

% of Total 3,8% 1,3% 5,1% 

Νησιωτική Count 5 7 12 

% within Περιοχή 41,7% 58,3% 100,0% 

% within Κατά την άποψή σας, 

έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες 

στη σημερινή μορφή και λειτουργία 

της Σχολικής Επιτροπής; 

3,8% 30,4% 7,7% 

% of Total 3,2% 4,5% 7,7% 

Total Count 133 23 156 

% within Περιοχή 85,3% 14,7% 100,0% 

% within Κατά την άποψή σας, 

έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες 

στη σημερινή μορφή και λειτουργία 

της Σχολικής Επιτροπής; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 85,3% 14,7% 100,0% 

 

 
Πίνακας Β37. Περιοχή * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Crosstabulation Δ.Ε.Π 

 

Έχετε παρατηρήσει 

δυσλειτουργίες στη σημερινή 

μορφή και λειτουργία των 

Σχολικών Επιτροπών; 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

Περιοχή Αστική Count 38 5 43 

% within Περιοχή 88,4% 11,6% 100,0% 

% within Έχετε παρατηρήσει 

δυσλειτουργίες στη σημερινή μορφή 

και λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών; 

58,5% 38,5% 55,1% 

% of Total 48,7% 6,4% 55,1% 

Ημι-αστική Count 5 2 7 

% within Περιοχή 71,4% 28,6% 100,0% 

% within Έχετε παρατηρήσει 

δυσλειτουργίες στη σημερινή μορφή 

και λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών; 

7,7% 15,4% 9,0% 

% of Total 6,4% 2,6% 9,0% 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 7 2 9 

% within Περιοχή 77,8% 22,2% 100,0% 

% within Έχετε παρατηρήσει 

δυσλειτουργίες στη σημερινή μορφή 

και λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών; 

10,8% 15,4% 11,5% 

% of Total 9,0% 2,6% 11,5% 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 9 0 9 

% within Περιοχή 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Έχετε παρατηρήσει 

δυσλειτουργίες στη σημερινή μορφή 

και λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών; 

13,8% 0,0% 11,5% 

% of Total 11,5% 0,0% 11,5% 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική Count 4 0 4 

% within Περιοχή 100,0% 0,0% 100,0% 
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% within Έχετε παρατηρήσει 

δυσλειτουργίες στη σημερινή μορφή 

και λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών; 

6,2% 0,0% 5,1% 

% of Total 5,1% 0,0% 5,1% 

Νησιωτική Count 2 4 6 

% within Περιοχή 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Έχετε παρατηρήσει 

δυσλειτουργίες στη σημερινή μορφή 

και λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών; 

3,1% 30,8% 7,7% 

% of Total 2,6% 5,1% 7,7% 

Total Count 65 13 78 

% within Περιοχή 83,3% 16,7% 100,0% 

% within Έχετε παρατηρήσει 

δυσλειτουργίες στη σημερινή μορφή 

και λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 83,3% 16,7% 100,0% 
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14. Mann-Whitney U tests 

Πίνακας Γ1. Περιοχή * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε σχετικά με τη συνένωση των 

παλιών Σ.Ε (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 665.5 -.680 .946 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 693.5 -,612 .541 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 548.5 -2.060 .039 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 117 -2.461 .014 

Αστική – Νησιωτική 189 -3.813 .000137 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 132.5 -.431 .666 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 111 -1.346 .178 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 27 -1.883 .060 

Ημιαστική – Νησωτική 42 -2.630 .0009 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 109.5 -1.899 .058 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 24 -2.268 .023 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 59 -2.151 .0031 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 39 -1.420 .155 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 28 -3.655 .000257 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 6 -2.976 .002924 

 

 

Πίνακας Γ2. Φύλο * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με τη συνένωση των παλιών 

Σ.Ε (Mann-Whitney U Test) 

 v. Z sig. 

Άνδρας – Γυναίκα  80072.5 -2.906 .004 

 

 

 

Πίνακας Γ3.  Ηλικία * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών σχετικά με τη συνένωση των παλιών 

Σ.Ε (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

(30 και κάτω) – (31-40)  49 -.493 .622 

(30 και κάτω) – (41-50) 160 -.105 .916 

(30 και κάτω) – (51-60) 461 -.376 .707 

(30 και κάτω) – (61 και άνω) 61 -.562 .574 

(31-40) – (41-50) 4336.5 -1.779 .075 

(31-40) – (51-60) 13005.5 -2.816 .005 

(31-40) – (61 και άνω) 1721 -2.972 .003 

(41-50) – (51-60) 41503 -1.571 .095 

(41-50) – (61 και άνω) 5541 -2.085 .037 

(51-60) – (61 και άνω) 19717.5 -1.170 .242 

 

Πίνακας Γ4.  Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με τη συνένωση των παλιών Σ.Ε (Mann-Whitney U Tests) 
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 v. Z sig. 

(0-5) – (6-10) 36.5  -.927 .354 

(0-5) – (11-15) 229,5 -.429 .668 

(0-5) – (16-20) 422 -.519 .604 

(0-5) – (21-25) 558 -.186 .853 

(0-5) – (26-30) 781 -.212 .832 

(0-5) – (31-35) 975.5 -.023 .982 

(0-5) – (36-40) 162 -1.319 .187 

(6-10) – (11-15) 321.5 -.853 .394 

(6-10) – (16-20) 623.5 -.705 .481 

(6-10) – (21-25) 667  -1.379 .168 

(6-10) – (26-30) 944 -1.369 .171 

(6-10) – (31-35) 1195 -1.128 .259 

(6-10) – (36-40) 193 -2.395 .017 

(11-15) – (16-20) 3630.5 -.268 .789 

(11-15) – (21-25) 4104.5 -1.197 .231 

(11-15) – (26-30) 5786 -1.230 .219 

(11-15) – (31-35) 7275 -.724 .469 

(11-15) – (36-40) 1217 -3.016 .003 

(16-20) –  (21-25)  7538 -1.708 .088 

(16-20) – (26-30) 10626 -1.802 .072 

(16-20) – (31-35) 13327.5 -1.239 .215 

(16-20) – (36-40) 2260 -3.468 .000524 

(21-25) – (26-30) 14782.5 -.008 .993 

(21-25) – (31-35) 17142.5 -.593 .553 

(21-25) – (36-40) 3302 -2.112 .035 

(26-30) – (31-35) 24185 -.606 .545 

(26-30) – (36-40) 4677 -2.142 .032 

(31-35) – (36-40) 5455 -2.473 .013 

 

Πίνακας Γ5.  Συνολικός χρόνος διευθυντικής εμπειρίας * Βαθμός συμφωνίας διευθυντών 

σχετικά με τη συνένωση των παλιών Σ.Ε (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

(0-5) – (6-10) 36707  -.680 .496 

(0-5) – (11-15) 22631 -1.722 .085 

(0-5) – (16-20) 6764.5 -1.522 .128 

(0-5) – (21-25) 3955 -1.388 .165 

(0-5) – (26-30) 1408 -1.680 .093 

(0-5) – (31-35) 706 -1.736 .083 

(0-5) – (36-40) 373.5 -.250 .803 

(6-10) – (11-15) 22765.5 -2.179 .029 

(6-10) – (16-20) 7260 -1.107 .268 

(6-10) – (21-25)  4001 -1.562 .118 

(6-10) – (26-30) 1430 -1.757 .079 

(6-10) – (31-35) 780 -1.507 .132 
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(6-10) – (36-40) 414 -.044 .965 

(11-15) – (16-20) 4193 -2.350 .019 

(11-15) – (21-25) 2968.5 -.485 .628 

(11-15) – (26-30) 1090 -.984 .325 

(11-15) – (31-35) 429.5 -2.045 .041 

(11-15) – (36-40) 227.5 -.536 .592 

(16-20) –  (21-25)  738 -1.960 .050 

(16-20) – (26-30) 260 -2.085 .037 

(16-20) – (31-35) 179 -1.018 .309 

(16-20) – (36-40) 75.5 -.352 .724 

(21-25) – (26-30) 216 -.513 .608 

(21-25) – (31-35) 75 -2.001 .045 

(21-25) – (36-40) 40 -.629 .529 

(26-30) – (31-35) 24 -2.237 .025 

(26-30) – (36-40) 13 -1.043 .297 

(31-35) – (36-40) 8 -.852 .394 

 

Πίνακας Γ6. Φύλο * Βαθμός συμφωνίας προέδρων Σ.Ε σχετικά με την άποψη ότι η 

συνένωση των Σ.Ε ενισχύει την προσπάθεια αποκέντρωσης που επιχειρείται από την 

ελληνική πολιτεία (Mann-Whitney U Test) 

 v. Z sig. 

Άνδρας – Γυναίκα  1295.5 -3.307 .001 

 

Πίνακας Γ7. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Αριθμός μελών του Δ.Σ της Σ.Ε (Mann-Whitney U 

Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 600 -.714 .475 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 337 -3.826 .000130 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 237.5 -4.739 .000002 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 6 -4.765 .000002 

Αστική – Νησιωτική 206.5 -3.436 .001 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 64 -2.849 .0032 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 42 -3.734 .000188 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική .000 -4.044 .000053 

Ημιαστική – Νησωτική 42 -2.594 .0009 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 145 -.556 .578 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 12 -3.462 .011 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 95 -.567 .571 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 22 -2.937 .043 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 105.5 -.110 .912 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 15 -2.792 .005 
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Πίνακας Γ8. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Κριτήρια επιλογής πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε (Mann-

Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 665.5 -.680 .218 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 693.5 -,612 .681 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 548.5 -.460 .424 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 117 -.461 .966 

Αστική – Νησιωτική 237.5 -3.063 .002188 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 132.5 -.431 .310 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 111 -1.346 .290 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 27 -1.883 .706 

Ημιαστική – Νησιωτική 42 -1.630 .017 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 109.5 -1.899 .476 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 24 -.268 .908 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 59 -2.151 .009 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 39 -1.420 .426 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 28 -2.655 .016 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 6 -2.976 .018 
 

Πίνακας Γ9. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Χρήση ειδικού λογισμικού (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 600 -.795 .427 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 465 -2.959 .003091 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 381 -3.804 .000143 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 288 -.791 .429 

Αστική – Νησιωτική 324 -2.321 .0020 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 104 -1.667 .0096 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 88 -2.447 .0014 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 48 -1.146 .252 

Ημιαστική – Νησιωτική 72 -1.316 .0088 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 144 -.882 .378 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 34 -2.503 .012 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 105 -.173 .862 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 26 -3.194 .014 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 93 -.983 .326 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 24 -2.146 .032 
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Πίνακας Γ10. Περιοχή διευθυντών * Χρήση ειδικού λογισμικού (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 37078.5 -2.121 .034 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 16136 -3.203 .001 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 8773 -3.326 .001 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 4221.5 -.524 .600 

Αστική – Νησιωτική 10365.5 -2.363 .0018 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 9585.5 -1.577 .0015 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 5244 -2.112 .0032 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 2327.5 -.321 .748 

Ημιαστική – Νησιωτική 6146.5 -1.054 .0031 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 2749 -.835 .403 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 1018.5 -1.206 .228 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 3098.5 -.255 .799 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 556 -1.728 .084 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 1702 -.989 .323 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 653.5 -.947 .344 
 

Πίνακας Γ11. Περιοχή διευθυντών * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας (Mann-

Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 39135.5 -1.089 .276 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 18419.5 -.949 .342 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 10874.5 -.271 .786 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 3401.5 -2.588 .00120 

Αστική – Νησιωτική 9938 -2.577 .00110 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 10480.5 -.108 .914 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 5849.5 -.365 .715 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 1962.5 -2.084 .00332 

Ημιαστική – Νησιωτική 5694 -1.790 .00073 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 2753.5 -.407 .684 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 938 -1.917 .00055 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 2719 -1.520 .00128 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 511.5 -2.064 .00039 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 1490 -1.706 .00088 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 673 -.822 .00311 
 

Πίνακας Γ12.  Βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής 

Κοινότητας (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Νηπιαγωγείο  0 0 0 

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 24576 -4.982 .00000062887 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Δημοτικό 1422 -.429 .000668 
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Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο 12782 -2.168 .000030 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Γυμνάσιο 202 -.998 .000318 

Νηπιαγωγείο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 616 -1.646 .000100 

Νηπιαγωγείο - ΓΕΛ  7144 -3.044 .000002 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Λύκειο 108 -2.165 .000030 

Νηπιαγωγείο - ΕΠΑ.Λ 1934 -1.691 .000091 

Νηπιαγωγείο - Εργαστηριακό Κέντρο 442  -1.074 .000283 

Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 202 -.998 .000318 

Νηπιαγωγείο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 58 -.784 .000433 

Νηπιαγωγείο - Μουσικό σχολείο 202 -.998 .000318 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Δημοτικό 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Γυμνάσιο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - ΓΕΛ 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Λύκειο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - ΕΠΑ.Λ 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Εργαστηριακό Κέντρο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Μουσικό σχολείο 0 0 0 

Δημοτικό - Ειδικό Δημοτικό 2695.5 -.001 .999 

Δημοτικό - Γυμνάσιο 24913 -.392 .695 

Δημοτικό - Ειδικό Γυμνάσιο 501.5 -.025 .980 

Δημοτικό - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 1309.5 -.740 .459 

Δημοτικό - ΓΕΛ 15137.5 -.861 .389 

Δημοτικό - Ειδικό Λύκειο  389.5 -.727 .467 

Δημοτικό - ΕΠΑ.Λ 3851 -.416 .677 

Δημοτικό - Εργαστηριακό Κέντρο 599 -1.816 .069 

Δημοτικό - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 501.5 -.025 .980 

Δημοτικό - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 123 -.495 .620 

Δημοτικό - Μουσικό σχολείο 77 -2.680 .007 

Ειδικό Δημοτικό - Γυμνάσιο 1090.5 -.674 .500 

Ειδικό Δημοτικό - Ειδικό Γυμνάσιο 23.5 -.059 .953 

Ειδικό Δημοτικό - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 58.5 -.793 .428 

Ειδικό Δημοτικό - ΓΕΛ 728 -.282 .778 

Ειδικό Δημοτικό - Ειδικό Λύκειο 15.5 -.991 .322 

Ειδικό Δημοτικό - ΕΠΑ.Λ 180 -.352 .725 

Ειδικό Δημοτικό - Εργαστηριακό Κέντρο  31.5 -1.265 .206 

Ειδικό Δημοτικό - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 20 -466. .641 

Ειδικό Δημοτικό - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 6.5 -.319 .749 

Ειδικό Δημοτικό - Μουσικό σχολείο .5 -2.379 .017 

Γυμνάσιο - Ειδικό Γυμνάσιο 205.5 -.291 .771 

Γυμνάσιο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 621 -.458 .647 

Γυμνάσιο - ΓΕΛ 6778.5 -.765 .444 

Γυμνάσιο - Ειδικό Λύκειο 124.5 -1.408 .159 
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Γυμνάσιο - ΕΠΑ.Λ 1738 -.341 .733 

Γυμνάσιο - Εργαστηριακό Κέντρο 343.5 -1.060 .289 

Γυμνάσιο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 165 -.850 .395 

Γυμνάσιο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 50 -.615 .538 

Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο 27  -2.776 .005 

Ειδικό Γυμνάσιο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 11.5 -.396 .692 

Ειδικό Γυμνάσιο - ΓΕΛ 137.5 -.109 .913 

Ειδικό Γυμνάσιο - Ειδικό Λύκειο 2.5 -.913 .361 

Ειδικό Γυμνάσιο - ΕΠΑ.Λ 34 -.170 .865 

Ειδικό Γυμνάσιο - Εργαστηριακό Κέντρο 6 -.866 .386 

Ειδικό Γυμνάσιο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 3.5 -.471 .637 

Ειδικό Γυμνάσιο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 1 -.577 .564 

Ειδικό Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο .000 -2.023 .043 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ – ΓΕΛ 366.5 -.741 .459 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Ειδικό Λύκειο 6.5 -1.332 .183 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - ΕΠΑ.Λ 95 -.565 .572 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Εργαστηριακό Κέντρο 24 -.380 .704 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 9 -.868 .386 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 3 -.559 .576 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Μουσικό σχολείο 9 -.860 .390 

ΓΕΛ - Ειδικό Λύκειο 85.5 -1.236 .217 

ΓΕΛ - ΕΠΑ.Λ 1122 -.126 .900 

ΓΕΛ - Εργαστηριακό Κέντρο 198 -1.313 .189 

ΓΕΛ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 111.5 -.673 .501 

ΓΕΛ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 34.5 -.494 .621 

ΓΕΛ - Μουσικό σχολείο 11.5 -2.870 .101 

Ειδικό Λύκειο - ΕΠΑ.Λ 20 -1.321 .186 

Ειδικό Λύκειο - Εργαστηριακό Κέντρο 3 -1.611 .107 

Ειδικό Λύκειο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 3.5 -.471 .637 

Ειδικό Λύκειο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 1 -.471 .637 

Ειδικό Λύκειο - Μουσικό σχολείο 1 -1.650 .099 

ΕΠΑ.Λ - Εργαστηριακό Κέντρο 51 -1.180 .238 

ΕΠΑ.Λ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 27 -.753 .452 

ΕΠΑ.Λ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 8 -.610 .542 

ΕΠΑ.Λ - Μουσικό σχολείο 13 -1.913 .056 

Εργαστηριακό Κέντρο - Γυμνάσιο με λυκ. τάξεις 4.5 -1.236 .216 

Εργαστηριακό Κέντρο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 1.5 -.866 .386 

Εργαστηριακό Κέντρο - Μουσικό σχολείο 7.5 -.414 .679 

Γυμνάσιο με λυκ. τάξεις – Διαπολιτισμ. Γυμνάσιο 1.5 .000 1.00 

Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις - Μουσικό σχολείο 1 -1.623 .105 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο .000 -1.414 .157 
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Πίνακας Γ13. Φύλο διευθυντών * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας (Mann-

Whitney U Test) 

 v. Z sig. 

Άνδρας – Γυναίκα  76174 -4.048 .000052 

 

Πίνακας Γ14.  Ηλικία διευθυντών * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας (Mann-

Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

(30 και κάτω) – (31-40) 35  -1.149 .251 

(30 και κάτω) – (41-50) 90 -1.281 .200 

(30 και κάτω) – (51-60) 241 -1.568 .117 

(30 και κάτω) – (61 και άνω) 34 -1.573 .116 

(31-40) – (41-50) 4635 -.633 .527 

(31-40) – (51-60) 13577.5 -2.135 .0033 

(31-40) – (61 και άνω) 1939 -1.817 .0069 

(41-50) – (51-60) 40095 -2.213 .0027 

(41-50) – (61 και άνω) 5730 -1.592 .0011 

(51-60) – (61 και άνω) 20785 -.186 .852 

 

Πίνακας Γ15. Επιπλέον σπουδές διευθυντών * Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολικής 

Κοινότητας (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Βασικό πτυχίο – Μεταπτυχιακές σπουδές 62242 -2.182 .029 

Βασικό πτυχίο – Διδακτορικές σπουδές 7397 -1.989 .047 

Μεταπτυχιακές σπουδές – Διδακτορικές σπουδές 15782 -.843 .399 
 

Πίνακας Γ16.  Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας διευθυντών * Συνεδρίαση 

Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας  (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

(0-5) – (6-10) 24  -2.146 .032 

(0-5) – (11-15) 157 -1.899 .058 

(0-5) – (16-20) 320 -1.697 .090 

(0-5) – (21-25) 449 -1.243 .214 

(0-5) – (26-30) 654 -1.064 .287 

(0-5) – (31-35) 787 -1.067 .286 

(0-5) – (36-40) 184 -.954 .340 

(6-10) – (11-15) 313.5 -.934 .00350 

(6-10) – (16-20) 564 -1.261 .00207 

(6-10) – (21-25)  631.5 -1.819 .00069 

(6-10) – (26-30) 837 -2.085 .00037 

(6-10) – (31-35) 1006.5 -2.099 .00036 

(6-10) – (36-40) 228 -2.007 .00045 

(11-15) – (16-20) 3374.5 -.590 .555 

(11-15) – (21-25) 3844.5 -1.709 .087 
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(11-15) – (26-30) 5138.5 -2.270 .023 

(11-15) – (31-35) 6179.5 -2.321 .020 

(11-15) – (36-40) 1404 -1.917 .055 

(16-20) –  (21-25)  7699.5 -1.354 .176 

(16-20) – (26-30) 10313 -2.054 .040 

(16-20) – (31-35) 12402.5 -2.126 .034 

(16-20) – (36-40) 2820 -1.616 .106 

(21-25) – (26-30) 14128.5 -.650 .516 

(21-25) – (31-35) 16991.5 -.679 .497 

(21-25) – (36-40) 3868 -.601 .548 

(26-30) – (31-35) 24536.5 -.006 .996 

(26-30) – (36-40) 5588 -.160 .873 

(31-35) – (36-40) 6724 -.160 .873 

 

Πίνακας Γ17. Περιοχή * Βαθμός ικανοποίησής προέδρων Σ.Ε σχετικά με την παρουσία των 

πολιτών στο Δ.Σ της Σ.Ε (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 372.5 -2.980 .002879 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 460 -1.761 .00078 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 656 -.937 .349 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 269 -.987 .324 

Αστική – Νησιωτική 486.5 -.207 .836 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 100 -.829 .407 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 92.5 -1.888 .00059 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 27 -2.354 .00019 

Ημιαστική – Νησιωτική 55 -2.002 .00045 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 113 -.846 .00397 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 34 -1.748 .00080 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 68 -1.132 .00258 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 49 -1.359 .174 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 97.5 -.479 .632 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 37 -.900 .368 
 

Πίνακας Γ18. Επάγγελμα προέδρων Σ.Ε * Συχνότητα συνεδριάσεων (Mann-Whitney U Test) 

 v. Z sig. 

Σχετικό με την εκπ/ση – Μη σχετικό με την εκπ/ση (Δευτεροβάθμια) 739.5 -2.522 .012 

Σχετικό με την εκπ/ση – Μη σχετικό με την εκπ/ση (Τριτοβάθμια) 1827 -1.099 .272 

Μη σχετικό με την εκπ/ση (Δευτεροβάθμια) – Μη σχετικό με την 

εκπ/ση (Τριτοβάθμια) 
739.5 -3.064 .002 

 

 

 



679 
 

Πίνακας Γ19. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Απαρτία συνεδριάσεων (Mann-Whitney U Test) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 604 -1.884 .060 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 690 -1.723 .085 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 648 -2.535 .011 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 92 -6.927 .000000000004286 

Αστική – Νησιωτική 390 -3.281 .011 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 142 -.124 .902 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 138 -.337 .736 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 24 -2.997 .003 

Ημιαστική – Νησιωτική 84 -.839 .401 

Πεδινή αγροτ./κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 153 -.475 .635 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 26 -3.194 .001 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 93 -.983 .326 

Ημι-ορεινή αγροτ./κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 30 -2.830 .002 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 99 -.550 .583 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 24 -2.146 .0032 

 

 

Πίνακας Γ20. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Δημιουργία συνασπισμού μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε 

(Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 608 -1.281 .200 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 744 -.205 .838 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 684 -1.357 .175 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 200 -3.230 .001236 

Αστική – Νησιωτική 456 -1.111 .267 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 128 -1.354 .176 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 144 .000 1.000 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 32 -3.033 .002420 

Ημιαστική – Νησιωτική 96 .000 1.000 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 144 -1.435 .151 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 44 -2.130 .00331 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 96 -1.175 .240 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 36 -3.198 .001384 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 108 .000 1.000 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 24 -2.669 .007602 
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Πίνακας Γ21. Περιοχή διευθυντών * Δημιουργία συνασπισμού μελών στο Δ.Σ της Σ.Ε 

(Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 2040 -1.169 .243 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 473.5 -1.451 .147 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 382 -2.781 .005 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 206 -.179 .000858 

Αστική – Νησιωτική 338.5 -1.890 .059 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 642 -.748 .455 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 531 -2.193 .028 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 225 -.714 .000475 

Ημιαστική – Νησιωτική 464 -1.297 .194 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 152 -1.421 .155 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 52 -1.090 .000276 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 131.5 -.578 .564 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 41.5 -2.311 .000021 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 131 -.812 .417 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 37 -1.504 .000133 
 

 

Πίνακας Γ22. Περιοχή διευθυντών * Υποστήριξη Σ.Ε από άτομα ή υπηρεσίες (Mann-

Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 632 -.996 .319 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 549 -3.382 .000720 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 711 -1.056 .291 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 188 -3.985 .000067 

Αστική – Νησιωτική 474 -.864 .388 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 96 -2.507 .00012 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 144 .000 1.000 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 32 -3.033 .002420 

Ημιαστική – Νησιωτική 96 .000 1.000 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 108 -2.646 .002151 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην.  60 -791. .429 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 72 -2.198 .00028 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 36 -3.198 .001384 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 108 .000 1.000 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 24 -2.669 .001602 
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Πίνακας Γ23. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Προτεινόμενες αλλαγές στη μορφή της Σ.Ε (Mann-

Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 436 -2.724 .0006 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 633 -1.449 .147 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 753 -.034 .973 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 328 -.144 .886 

Αστική – Νησιωτική 450 -.787 .431 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 70 -3.083 .0002 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 94 -2.005 .0025 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 40 -1.696 .0020 

Ημιαστική – Νησιωτική 52 -2.382 .0017 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 135 -1.246 .213 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 62 -.888 .374 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 102 -.431 .666 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 70 -.145 .885 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 96 -.693 .488 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 44 -.445 .656 
 

 

Πίνακας Γ24. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Είδος προτεινόμενων αλλαγών στη μορφή της Σ.Ε 

(Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 114 -.050 .960 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 18 -.634 .000526 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 4 -3.569 .000359 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 4 -2.222 .000026 

Αστική – Νησιωτική 8 -1.765 .000078 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 8 -.663 .000507 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 0 -3.342 .000831 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 0 -2.569 .000010 

Ημιαστική – Νησιωτική 4 -1.541 .000123 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 2749 -.835 .403 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 1018.5 -1.206 .228 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 3098.5 -.255 .799 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 556 -1.728 .084 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 1702 -.989 .323 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 653.5 -.947 .344 
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Πίνακας Γ25. Περιοχή * Βαθμός ικανοποίησης προέδρων Σ.Ε σχετικά με το μέγεθος της 

χρηματοδότησης που λαμβάνουν από την πολιτεία (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 615 -.579 .562 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 706 -.470 .638 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 355.5 -3.754 .000174 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 208.5 -1.896 .00058 

Αστική – Νησιωτική 281.5 -2.670 .0008 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 128 -.580 .562 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 77 -2.458 .0014 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 40 -1.523 .0028 

Ημιαστική – Νησιωτική 63 -1.653 .0098 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 86 -2.504 .0012 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 44 -1.624 .0014 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 65 -1.901 .0007 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 66.5 -.321 .748 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 88 -.921 .357 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 39.5 -.685 .493 
 

 

Πίνακας Γ26. Περιοχή διευθυντών * Επάρκεια κρατικής χρηματοδότησης (Mann-Whitney U 

Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 40545 -.245 .807 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 18231 -.482 .630 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 9807 -2.734 .00083 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 3924 -2.611 .00107 

Αστική – Νησιωτική 9486 -3.050 .00020 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 9717 -.616 .538 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 5221.5 -2.781 .00075 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 2088 -2.669 .00095 

Ημιαστική – Νησιωτική 5044.5 -3.009 .00278 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 2485.5 -2.115 .00265 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 996 -2.211 .00226 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 2411.5 -2.167 .0030 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 654 -.359 .720 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 1591 -.917 .359 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 702 -.339 .735 
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Πίνακας Γ27.  Βαθμίδα εκπαίδευσης διευθυντών * Επάρκεια κρατικής χρηματοδότησης 

(Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Νηπιαγωγείο  0 0 0 

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 30344 -.784 .433 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Δημοτικό 1369 -.800 .423 

Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο 10790.5 -4.862 .000001 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Γυμνάσιο 204 -1.075 .282 

Νηπιαγωγείο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 711 -1.059 .290 

Νηπιαγωγείο - ΓΕΛ  7499.5 -3.615 .000089 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Λύκειο 268.5 -.202 .840 

Νηπιαγωγείο - ΕΠΑ.Λ 2080 -3.230 .000219 

Νηπιαγωγείο - Εργαστηριακό Κέντρο  537 -.283 .777 

Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 174 -1.464 .143 

Νηπιαγωγείο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 58 -.784 .433 

Νηπιαγωγείο - Μουσικό σχολείο 202 -.998 .318 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Δημοτικό 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Γυμνάσιο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - ΓΕΛ 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Λύκειο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - ΕΠΑ.Λ 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Εργαστηριακό Κέντρο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Μουσικό σχολείο 0 0 0 

Δημοτικό - Ειδικό Δημοτικό 2515.5 -.499 .618 

Δημοτικό - Γυμνάσιο 19881.5 -4.043 .000053 

Δημοτικό - Ειδικό Γυμνάσιο 467 -.250 .803 

Δημοτικό - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 1418.5 -.366 .715 

Δημοτικό - ΓΕΛ 14134.5 -4.890 .000159 

Δημοτικό - Ειδικό Λύκειο  346.5 -1.002 .316 

Δημοτικό - ΕΠΑ.Λ 13643.5 -4.882 .000378 

Δημοτικό - Εργαστηριακό Κέντρο 915.5 -.432 .665 

Δημοτικό - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 346.5 -1.002 .316 

Δημοτικό - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 102 -.725 .468 

Δημοτικό - Μουσικό σχολείο 352 -.966 .334 

Ειδικό Δημοτικό - Γυμνάσιο 1036 -.964 .335 

Ειδικό Δημοτικό - Ειδικό Γυμνάσιο 23.5 -.060 .952 

Ειδικό Δημοτικό - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 62.5 -.565 .572 

Ειδικό Δημοτικό - ΓΕΛ 725 -.313 .754 

Ειδικό Δημοτικό - Ειδικό Λύκειο 19.5 -.547 .584 

Ειδικό Δημοτικό - ΕΠΑ.Λ 186 -.176 .861 

Ειδικό Δημοτικό - Εργαστηριακό Κέντρο  47 -.078 .938 

Ειδικό Δημοτικό - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 19.5 -.547 .584 
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Ειδικό Δημοτικό - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 4.5 -.749 .454 

Ειδικό Δημοτικό - Μουσικό σχολείο 15.5 -.999 .318 

Γυμνάσιο - Ειδικό Γυμνάσιο 182.5 -.603 .546 

Γυμνάσιο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 479.5 -1.564 .118 

Γυμνάσιο - ΓΕΛ 6471 -1.298 .194 

Γυμνάσιο - Ειδικό Λύκειο 217.5 -.107 .915 

Γυμνάσιο - ΕΠΑ.Λ 1620 -.844 .399 

Γυμνάσιο - Εργαστηριακό Κέντρο 397.5 -.526 .599 

Γυμνάσιο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 217.5 -.107 .915 

Γυμνάσιο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 27.5 -1.172 .241 

Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο  112.5 -1.592 .111 

Ειδικό Γυμνάσιο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 11 -.498 .618 

Ειδικό Γυμνάσιο - ΓΕΛ 132 -.231 .817 

Ειδικό Γυμνάσιο - Ειδικό Λύκειο 3 -1.000 .317 

Ειδικό Γυμνάσιο - ΕΠΑ.Λ 33.5 -.206 .837 

Ειδικό Γυμνάσιο - Εργαστηριακό Κέντρο 8.5 -.142 .887 

Ειδικό Γυμνάσιο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 3 -1.000 .317 

Ειδικό Γυμνάσιο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο .5 -1.000 .317 

Ειδικό Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο 2.5 -.943 .346 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ – ΓΕΛ 347 -.989 .323 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Ειδικό Λύκειο 7.5 -1.209 .227 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - ΕΠΑ.Λ 90.5 -.744 .457 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Εργαστηριακό Κέντρο 22.5 -.560 .576 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 7.5 -1.209 .227 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 3 -.565 .572 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Μουσικό σχολείο 10 -.685 .493 

ΓΕΛ - Ειδικό Λύκειο 121.5 -.464 .642 

ΓΕΛ - ΕΠΑ.Λ 1126 -.099 .921 

ΓΕΛ - Εργαστηριακό Κέντρο 278 -.107 .915 

ΓΕΛ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 121.5 -.464 .642 

ΓΕΛ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 23 -.941 .347 

ΓΕΛ - Μουσικό σχολείο 84.5 -1.273 .203 

Ειδικό Λύκειο - ΕΠΑ.Λ 31.5 -.377 .706 

Ειδικό Λύκειο - Εργαστηριακό Κέντρο 7.5 -.460 .645 

Ειδικό Λύκειο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 4.5 -.000 1.000 

Ειδικό Λύκειο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 0.000 -1.732 .083 

Ειδικό Λύκειο - Μουσικό σχολείο 1.5 -1.549 .121 

ΕΠΑ.Λ - Εργαστηριακό Κέντρο 71 -.055 .956 

ΕΠΑ.Λ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 31.5 -.377 .706 

ΕΠΑ.Λ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 6.5 -.806 .420 

ΕΠΑ.Λ - Μουσικό σχολείο 22.5 -1.102 .270 

Εργαστηριακό Κέντρο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 7.5 -.460 .645 

Εργαστηριακό Κέντρο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 1.5 -.786 .432 

Εργαστηριακό Κέντρο - Μουσικό σχολείο 5.5 -.953 .341 

Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις – Διαπολιτισμ. Γυμνάσιο .000 -1.732 .083 

Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις - Μουσικό σχολείο 1.5 -1.549 .121 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο 1.5 -.000 1.000 
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Πίνακας Γ28. Τύπος προέδρου * Λειτουργία κυλικείων (Mann-Whitney U Test) 

 v. Z sig. 

Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια  1417.5 -6.546 .000000000058911 

 

Πίνακας Γ29. Περιοχή διευθυντών * Λειτουργία κυλικείων (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 37382 -2.130 .033 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 13467 -5.506 .000000036715 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 8718.5 -3.605 .000312 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 2574 -4.395 .000011 

Αστική – Νησιωτική 9213 -3.822 .000133 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 8090 -3.578 .000346 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 5190 -2.143 .0032 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 1594 -3.375 .001 

Ημιαστική – Νησιωτική 5490.5 -2.306 .0021 

Πεδινή αγροτ./κτην. – Ημι-ορεινή αγροτ./κτην. 152 -1.421 .155 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 52 -1.090 .276 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 131.5 -.578 .564 

Ημι-ορεινή αγροτ./κτην. – Ορεινή αγροτ./κτην. 41.5 -2.311 .021 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτρ. – Νησιωτική 131 -.812 .417 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 37 -1.504 .133 
 

Πίνακας Γ30.  Βαθμίδα εκπαίδευσης διευθυντών * Λειτουργία κυλικείων (Mann-Whitney U 

Tests) 

 v. Z sig. 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Νηπιαγωγείο  0 0 0 

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 19595 -9.295 .00000000000014747 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Δημοτικό 1237.5 -1.824 .068 

Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο 2331 -15.58 .00000000000010069 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Γυμνάσιο 19.5 -5.791 .0927 

Νηπιαγωγείο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 796.5 -.810 .418 

Νηπιαγωγείο - ΓΕΛ  1472.5 -13.96 .00000000000026353 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Λύκειο 209.5 -1.751 .080 

Νηπιαγωγείο - ΕΠΑ.Λ 352.5 -10.70 .00000000000010685 

Νηπιαγωγείο - Εργαστηριακό Κέντρο 134  -2.371 .0871 

Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 114.5 -3.830 .0128 

Νηπιαγωγείο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 88.5 -.270 .787 

Νηπιαγωγείο - Μουσικό σχολείο 114.5 -3.830 .0128 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Δημοτικό 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Γυμνάσιο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - ΓΕΛ 0 0 0 
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Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Λύκειο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - ΕΠΑ.Λ 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Εργαστηριακό Κέντρο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Διαπολιτισμικό 

Γυμνάσιο 

0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Μουσικό σχολείο 0 0 0 

Δημοτικό - Ειδικό Δημοτικό 1882.5 -1.991 .046 

Δημοτικό - Γυμνάσιο 14469 -9.396 .00000000000056755 

Δημοτικό - Ειδικό Γυμνάσιο 235.5 -1.858 .063 

Δημοτικό - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 823.5 -2.745 .006 

Δημοτικό - ΓΕΛ 8987.5 -7.687 .00000000000015005 

Δημοτικό - Ειδικό Λύκειο  444.5 -.444 .657 

Δημοτικό - ΕΠΑ.Λ 2302.5 -4.417 .000010 

Δημοτικό - Εργαστηριακό Κέντρο 641 -1.805 .071 

Δημοτικό - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 405.5 -.708 .479 

Δημοτικό - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 91.5 -.924 .356 

Δημοτικό - Μουσικό σχολείο 405 -.708 .479 

Ειδικό Δημοτικό - Γυμνάσιο 1036 -.964 .335 

Ειδικό Δημοτικό - Ειδικό Γυμνάσιο 23.5 -.060 .952 

Ειδικό Δημοτικό - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 62.5 -.565 .572 

Ειδικό Δημοτικό - ΓΕΛ 725 -.313 .754 

Ειδικό Δημοτικό - Ειδικό Λύκειο 19.5 -.547 .584 

Ειδικό Δημοτικό - ΕΠΑ.Λ 186 -.176 .861 

Ειδικό Δημοτικό - Εργαστηριακό Κέντρο  47 -.078 .938 

Ειδικό Δημοτικό - Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

19.5 -.547 .584 

Ειδικό Δημοτικό - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 4.5 -.749 .454 

Ειδικό Δημοτικό - Μουσικό σχολείο 15.5 -.999 .318 

Γυμνάσιο - Ειδικό Γυμνάσιο 182.5 -.603 .546 

Γυμνάσιο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 479.5 -1.564 .118 

Γυμνάσιο - ΓΕΛ 6471 -1.298 .194 

Γυμνάσιο - Ειδικό Λύκειο 217.5 -.107 .915 

Γυμνάσιο - ΕΠΑ.Λ 1620 -.844 .399 

Γυμνάσιο - Εργαστηριακό Κέντρο 397.5 -.526 .599 

Γυμνάσιο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 217.5 -.107 .915 

Γυμνάσιο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 27.5 -1.172 .241 

Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο  112.5 -1.592 .111 

Ειδικό Γυμνάσιο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 11 -.498 .618 

Ειδικό Γυμνάσιο - ΓΕΛ 132 -.231 .817 

Ειδικό Γυμνάσιο - Ειδικό Λύκειο 3 -1.000 .317 

Ειδικό Γυμνάσιο - ΕΠΑ.Λ 33.5 -.206 .837 

Ειδικό Γυμνάσιο - Εργαστηριακό Κέντρο 8.5 -.142 .887 

Ειδικό Γυμνάσιο - Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

3 -1.000 .317 

Ειδικό Γυμνάσιο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο .5 -1.000 .317 
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Ειδικό Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο 2.5 -.943 .346 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ – ΓΕΛ 347 -.989 .323 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Ειδικό Λύκειο 7.5 -1.209 .227 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - ΕΠΑ.Λ 90.5 -.744 .457 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Εργαστηριακό Κέντρο 22.5 -.560 .576 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 7.5 -1.209 .227 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 3 -.565 .572 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Μουσικό σχολείο 10 -.685 .493 

ΓΕΛ - Ειδικό Λύκειο 121.5 -.464 .642 

ΓΕΛ - ΕΠΑ.Λ 1126 -.099 .921 

ΓΕΛ - Εργαστηριακό Κέντρο 278 -.107 .915 

ΓΕΛ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 121.5 -.464 .642 

ΓΕΛ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 23 -.941 .347 

ΓΕΛ - Μουσικό σχολείο 84.5 -1.273 .203 

Ειδικό Λύκειο - ΕΠΑ.Λ 31.5 -.377 .706 

Ειδικό Λύκειο - Εργαστηριακό Κέντρο 7.5 -.460 .645 

Ειδικό Λύκειο - Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

4.5 -.000 1.000 

Ειδικό Λύκειο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 0.000 -1.732 .083 

Ειδικό Λύκειο - Μουσικό σχολείο 1.5 -1.549 .121 

ΕΠΑ.Λ - Εργαστηριακό Κέντρο 71 -.055 .956 

ΕΠΑ.Λ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 31.5 -.377 .706 

ΕΠΑ.Λ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 6.5 -.806 .420 

ΕΠΑ.Λ - Μουσικό σχολείο 22.5 -1.102 .270 

Εργαστηριακό Κέντρο - Γυμνάσιο με 

λυκειακές τάξεις 

7.5 -.460 .645 

Εργαστηριακό Κέντρο - Διαπολιτισμικό 

Γυμνάσιο 

1.5 -.786 .432 

Εργαστηριακό Κέντρο - Μουσικό σχολείο 5.5 -.953 .341 

Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις – Διαπολιτισμ. 

Γυμνάσιο 

.000 -1.732 .083 

Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις - Μουσικό 

σχολείο 

1.5 -1.549 .121 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο 1.5 -.000 1.000 

 

Πίνακας Γ31. Φύλο διευθυντών * Λειτουργία κυλικείων (Mann-Whitney U Test) 

 v. Z sig. 

Άνδρας – Γυναίκα  68770.5 -6.690 .000000000022348 

 

Πίνακας Γ32. Φύλο * Βαθμός ικανοποίησης διευθυντών σχετικά με την καθαριότητα της 

σχολικής τους μονάδας (Mann-Whitney U Test) 

 v. Z sig. 

Άνδρας – Γυναίκα  71317 -5.532 .000000031679 
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Πίνακας Γ33. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Αμοιβή σχολικών τροχονόμων (Mann-Whitney U 

Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 151 -1.325 .185 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 109.5 -3.813 .000137 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 172.5 -1.212 .225 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 23.5 -4.828 .000001 

Αστική – Νησιωτική 87 -2.899 .003241 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 24.5 -3.400 .000454 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 35.5 -.086 .931 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 6.5 -2.939 .000521 

Ημιαστική – Νησιωτική 19 -2.906 .002933 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 27 -2.534 .002456 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 14.5 -.601 .548 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 24 -.416 .678 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 7 -2.090 .001396 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 21 -2.018 .003295 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 8 -.943 .346 
 

 

Πίνακας Γ34. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Τρόπος ανεφοδιασμού σχολικών μονάδων με 

πετρέλαιο (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 605 -.270 .787 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 504 -2.415 .016 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 699 -.039 .969 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 302 -.207 .836 

Αστική – Νησιωτική 180 -4.307 .000017 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 104 -.108 .914 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 58 -.365 .715 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 39 -2.084 .037 

Ημιαστική – Νησιωτική 34 -3.330 .000869 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 27 -.407 .684 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 63 -1.917 .055 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 72 -2.825 .00134 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 51 -1.064 .139 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 42 -3.232 .001231 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 20 -2.543 .001143 
 

Πίνακας Γ35.  Βαθμίδα εκπαίδευσης σχολικής μονάδας * Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των 

σχολικών μονάδων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Νηπιαγωγείο  0 0 0 

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 24533 -5.748 .0000000090538 
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Νηπιαγωγείο - Ειδικό Δημοτικό 926 -3.561 .000369 

Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο 9810 -6.566 .000000000051786 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Γυμνάσιο 221 -.889 .386 

Νηπιαγωγείο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 247 -465. .642 

Νηπιαγωγείο - ΓΕΛ  7431.5 -3.110 .0001869 

Νηπιαγωγείο - Ειδικό Λύκειο 314 -.969 .987 

Νηπιαγωγείο - ΕΠΑ.Λ 1701.5 -3.211 .0000176 

Νηπιαγωγείο - Εργαστηριακό Κέντρο 2042 -1.020 .308 

Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις  458 -.921 .357 

Νηπιαγωγείο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 247 -.465 .642 

Νηπιαγωγείο - Μουσικό σχολείο 56 -.755 .450 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 82 -2.206 .027 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Δημοτικό 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Γυμνάσιο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - ΓΕΛ 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Ειδικό Λύκειο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - ΕΠΑ.Λ 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Εργαστηριακό Κέντρο 0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Διαπολιτισμικό 

Γυμνάσιο 

0 0 0 

Ειδικό Νηπιαγωγείο - Μουσικό σχολείο 0 0 0 

Δημοτικό - Ειδικό Δημοτικό 0 0 0 

Δημοτικό - Γυμνάσιο 2695.5 -.001 .999 

Δημοτικό - Ειδικό Γυμνάσιο 24913 -.392 .695 

Δημοτικό - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 501.5 -.025 .980 

Δημοτικό - ΓΕΛ 1309.5 -.740 .459 

Δημοτικό - Ειδικό Λύκειο 15137.5 -.861 .389 

Δημοτικό - ΕΠΑ.Λ  389.5 -.727 .467 

Δημοτικό - Εργαστηριακό Κέντρο 3851 -.416 .677 

Δημοτικό - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 599 -1.816 .069 

Δημοτικό - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 501.5 -.025 .980 

Δημοτικό - Μουσικό σχολείο 123 -.495 .620 

Ειδικό Δημοτικό - Γυμνάσιο 77 -2.680 .007 

Ειδικό Δημοτικό - Ειδικό Γυμνάσιο 1090.5 -.674 .500 

Ειδικό Δημοτικό - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 23.5 -.059 .953 

Ειδικό Δημοτικό - ΓΕΛ 58.5 -.793 .428 

Ειδικό Δημοτικό - Ειδικό Λύκειο 728 -.282 .778 

Ειδικό Δημοτικό - ΕΠΑ.Λ 15.5 -.991 .322 

Ειδικό Δημοτικό - Εργαστηριακό Κέντρο 180 -.352 .725 

Ειδικό Δημοτικό - Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

 31.5 -1.265 .206 

Ειδικό Δημοτικό - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 20 -466. .641 

Ειδικό Δημοτικό - Μουσικό σχολείο 6.5 -.319 .749 
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Γυμνάσιο - Ειδικό Γυμνάσιο .5 -2.379 .017 

Γυμνάσιο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 205.5 -.291 .771 

Γυμνάσιο - ΓΕΛ 621 -.458 .647 

Γυμνάσιο - Ειδικό Λύκειο 6778.5 -.765 .444 

Γυμνάσιο - ΕΠΑ.Λ 124.5 -1.408 .159 

Γυμνάσιο - Εργαστηριακό Κέντρο 1738 -.341 .733 

Γυμνάσιο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 343.5 -1.060 .289 

Γυμνάσιο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 165 -.850 .395 

Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο 50 -.615 .538 

Ειδικό Γυμνάσιο - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 27  -2.776 .005 

Ειδικό Γυμνάσιο - ΓΕΛ 11.5 -.396 .692 

Ειδικό Γυμνάσιο - Ειδικό Λύκειο 137.5 -.109 .913 

Ειδικό Γυμνάσιο - ΕΠΑ.Λ 2.5 -.913 .361 

Ειδικό Γυμνάσιο - Εργαστηριακό Κέντρο 34 -.170 .865 

Ειδικό Γυμνάσιο - Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

6 -.866 .386 

Ειδικό Γυμνάσιο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 3.5 -.471 .637 

Ειδικό Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο 1 -.577 .564 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ – ΓΕΛ .000 -2.023 .043 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Ειδικό Λύκειο 366.5 -.741 .459 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - ΕΠΑ.Λ 6.5 -1.332 .183 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Εργαστηριακό Κέντρο 95 -.565 .572 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 24 -.380 .704 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 9 -.868 .386 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ - Μουσικό σχολείο 3 -.559 .576 

ΓΕΛ - Ειδικό Λύκειο 9 -.860 .390 

ΓΕΛ - ΕΠΑ.Λ 85.5 -1.236 .217 

ΓΕΛ - Εργαστηριακό Κέντρο 1122 -.126 .900 

ΓΕΛ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 198 -1.313 .189 

ΓΕΛ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 111.5 -.673 .501 

ΓΕΛ - Μουσικό σχολείο 34.5 -.494 .621 

Ειδικό Λύκειο - ΕΠΑ.Λ 11.5 -1.870 .101 

Ειδικό Λύκειο - Εργαστηριακό Κέντρο 20 -1.321 .186 

Ειδικό Λύκειο - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 3 -1.611 .107 

Ειδικό Λύκειο - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 3.5 -.471 .637 

Ειδικό Λύκειο - Μουσικό σχολείο 1 -.471 .637 

ΕΠΑ.Λ - Εργαστηριακό Κέντρο 1 -1.650 .099 

ΕΠΑ.Λ - Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις 51 -1.180 .238 

ΕΠΑ.Λ - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 27 -.753 .452 

ΕΠΑ.Λ - Μουσικό σχολείο 8 -.610 .542 

Εργαστηριακό Κέντρο - Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις 

13 -1.913 .056 

Εργαστηριακό Κέντρο - Διαπολιτισμικό 

Γυμνάσιο 

4.5 -1.236 .216 

Εργαστηριακό Κέντρο - Μουσικό σχολείο 1.5 -.866 .386 

Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις – Διαπολιτισμ. 

Γυμνάσιο 

7.5 -.414 .679 
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Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις - Μουσικό 

σχολείο 

1.5 .000 1.00 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο - Μουσικό σχολείο 1 -1.623 .105 

 

Πίνακας Γ36. Φύλο διευθυντών * Πλήρης επάρκεια εξοπλισμού των σχολικών μονάδων με 

σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας Ε (Mann-Whitney U Test) 

 v. Z sig. 

Άνδρας – Γυναίκα  76156.5 -4.384 .000012 

 

Πίνακας Γ37. Περιοχή προέδρων Σ.Ε * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 665.5 -.680 .218 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 693.5 -,612 .681 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 548.5 -.460 .424 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 117 -.461 .966 

Αστική – Νησιωτική 255.5 -4.301 .000017 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 132.5 -.431 .310 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 111 -1.346 .290 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 27 -1.883 .706 

Ημιαστική – Νησιωτική 54.5 -2.623 .000922 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 109.5 -1.899 .476 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 24 -.268 .908 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 69 -2.977 .000215 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 39 -1.420 .426 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 45 -3.639 .000274 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 32 -2.976 .000319 
 

Πίνακας Γ38. Περιοχή προέδρων Δ.Ε.Π * Ύπαρξη δυσλειτουργιών στη λειτουργία της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής (Mann-Whitney U Tests) 

 v. Z sig. 

Αστική – Ημιαστική 125 -1.186 .236 

Αστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 173 -.839 .402 

Αστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 171 -1.066 .287 

Αστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 76 -.714 .475 

Αστική – Νησιωτική 58 -3.228 .001246 

Ημιαστική – Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική 29.5 -.282 .778 

Ημιαστική – Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 22.5 -1.660 .097 

Ημιαστική – Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική 10 -1.127 .260 

Ημιαστική – Νησιωτική 13 -3.320 .000854 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. 31.5 -1.458 .145 

Πεδινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 14 -.985 .325 

Πεδινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 15 -2.663 .003149 
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Ημι-ορεινή αγροτική/κτην. – Ορεινή αγροτική/κτην. 18 .000 1.000 

Ημι-ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 9 -2.763 .002045 

Ορεινή αγροτική/κτηνοτροφική – Νησιωτική 4 -3.000 .000431 
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