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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ ζρεηηθή θζνξά ηνπ θεληξηθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο επέηξεςε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο θαη ηελ νιφπιεπξε δηακφξθσζε ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζρέζεσλ ηνπ ηνπηθνχ θαη 

θεληξηθνχ θξάηνπο ελδπλάκσζε ηηο δνκέο ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηε δηεχξπλζε αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

Ζ δηακφξθσζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο..Σ.Α) 

ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ νξγαληζκψλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα βάζεη ησλ νπνίσλ 
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θηλήζεθε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο. 

Δθείλα φκσο πνπ ιεηηνχξγεζαλ θαζνξηζηηθά ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ήηαλ νη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχζαλ, ηφζν 

ζην ζρέδην «Καπνδίζηξηαο», φζν θαη ζην ζρέδην «Καιιηθξάηεο». ιν 

απηφ ην πιαίζην ήηαλ θαη εθείλν πνπ θαιιηέξγεζε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

ζπγθείκελνπ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ε εμέιημε ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ εμέιημε ηνπ ηνπηθνχ θαη θεληξηθνχ θξάηνπο. 

Λακβάλνληαο εκείο απφ ηελ πιεπξά καο ην πξναλαθεξζέλ πιαίζην 

ηνπ ηνπηθνχ θαη θεληξηθνχ θξάηνπο επηδηψμακε ζηελ παξνχζα εξγαζία 

λα δηελεξγήζνπκε ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο απηφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη 

εηδηθφηεξα ζην πξψην θεθάιαην πξφθεηηαη λα παξνπζηάζνπκε ηηο 

ζπλζήθεο γέλεζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηνπ νξγαληζκνχο, ηα 

πξνγξάκκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ηελ απνηεινχλ, θαζψο θαη ηελ 

ζχλδεζε ηνπ θξάηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη δε ηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα εζηηάζνπκε ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο, ηα κνληέια ηεο, θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Δπίζεο, πξφθεηηαη λα 

αλαθεξζνχκε ζηα πεδία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξνο απνθέληξσζε 

θαη ηελ εκπινθή ηνπο κε ηε δηα βίνπ κάζεζε. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα πξνβνχκε ζε εθηελή αλαθνξά ζην ζρέδην 

«Καπνδίζηξηαο» θαη θπξίσο ζην πην πξφζθαην ζρέδην, ην ζρέδην 

«Καιιηθξάηεο». Δπίζεο, ζην ελ ιφγσ θεθάιαην πξφθεηηαη λα θάλνπκε 

κλεία ζηε ζχλδεζε ηνπ «Καιιηθξάηε» κε ηελ παηδεία θαη ηε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε. 
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  ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε  έξεπλα θαη νη κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο θαη έηζη ζην ηέηαξην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα  ζηελ 

αλαγθαηφηεηα, ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηα δηεξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα απηήο, ηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηνλ πιεζπζκφ 

αλαθνξάο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, θαζψο θαη ηε κέζνδν 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. ην πέκπην θεθάιαην 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  θαη 

ζην ηέινο αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα, ε εξκελεία θαη νη πξνηάζεηο. 

  Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 442 εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ θαιιηθξαηηθφ 

Γήκν Ρεζχκλνπ θαη δηελεξγήζεθε ζην δηάζηεκα ησλ εηψλ 2013-2015, 

ελψ  σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην.  

  Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ αλαδεηθλχνπλ ηελ «απφζηαζε» πνπ 

ρσξίδεη ην λέν Νφκν ηνπ Καιιηθξάηε  θαη ηνπο θνξείο πινπνίεζήο ηνπ , 

νη νπνίνη θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηε λέα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 

Καιιηθξάηε ζηα ζέκαηα παηδείαο.   

  Ζ έξεπλα αλαδεηθλχεη , δειαδή,  ζε πνην βαζκφ νη ιεηηνπξγνί ηεο 

εθπαίδεπζεο έρνπλ κειεηήζεη θαη θαηαλνήζεη ην λέν απηφ ζεζκηθφ 

πιαίζην σο πιαίζην απνθεληξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ,πνηεο είλαη 

νη κεζνδνινγηθέο αληηιήςεηο ηνπο, πψο ην εθαξκφδνπλ θαη πνηα ζεκεία 

αμηνινγνχλ  φηη ρξήδνπλ αιιαγήο θαη βειηηψζεσο  ζε επίπεδν 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο. 

   Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πξνβιεκαηηζηήθακε 

πάλσ ζε εξσηήκαηα , φπσο απηά πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο ησλ 

Γήκσλ πάλσ ζε ζέκαηα παηδείαο, ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε πγρψλεπζε 

ησλ Δπηηξνπψλ κε ηειηθφ ζηφρν ηεο έξεπλαο λα πξνηαζνχλ κέηξα πξνο 

ηελ βειηίσζε θαη ηελ απνδνηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ θαιιηθξαηηθνχ 

Νφκνπ ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

 

 

 

ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

  

Δπψλπκν: Απνζηνιάθε 

  

λνκα: Αλαζηαζία 

  

Ζκ. γέλλεζεο: 15.04.1981 

  

Σφπνο γέλλεζεο: Ρέζπκλν 

  
Οηθ. θαηάζηαζε: Άγακε  

  

Γηεχζπλζε: Γσληά Ρεζχκλνπ  

  

Σειέθσλν: 28310  31364  

  

Κηλεηφ: 6977697357 

  

e-mail: anapostolaki@hotmail.com 

 

 

 
ΠΟΤΓΔ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ-ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

 

  

 

2003  Πηπρίν ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  

                   Κξήηεο κε βαζκφ 7.81 

2004           Παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο ππνινγηζηψλ κε 

                    ηίηιν  «Υεηξηζηήο Δθαξκνγψλ Απηνκαηηζκνχ 

                    Γξαθείνπ» δηάξθεηαο 400 σξψλ, ππφ ηελ 

                     δηνξγάλσζε ηνπ ΚΔΚ Ρεζχκλνπ. 

2006            Παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο πλερηδφκελεο  
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                    Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηίηιν «Οξγάλσζε 

                    Γξαθείνπ κε ρξήζε Ζ/Τ» δηάξθεηαο 300 σξψλ, ππφ 

                    ηελ δηνξγάλσζε ηνπ “INTEGRATION A.E.”. 

2007   Παξαθνινχζεζε Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο  

                   Δηδηθήο Αγσγήο απφ ην Γηδαζθαιείν ηνπ 

                   Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη Πξαθηηθή Άζθεζε πάλσ     

                   ζε απηφ. 

2008            Καηνρή πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ 

                    IC3 

 

2011  Δηζαγσγή θαη θνίηεζε ζην Πξφγξακκα  

                  Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πνιηηηθή Αλάιπζε θαη  

                  Πνιηηηθή Θεσξία» ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο   

                  Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ  

                  Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

 

 

 

 

ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 

 

Αγγιηθά FIRST CERTIFICATE IN 

ENGLISH 

Γεξκαληθά MITTELSTUFE 

Γαιιηθά CERTIFICAT  D‟ ETAT 

DE CONNAISSANCE DE 

LA LANGUE FRANCAISE  

DU NIVEAU A2 

 

ΔΡΓΑΗΑΚΖ  ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

 Απφ ην 2001 κέρξη ην 2014 παξάδνζε ηδηαίηεξσλ θξνληηζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ ζε παηδηά Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 

 Απφ 24-11-2004 κέρξη 15-06-2005  έρσ εξγαζηεί σο   

                              σξνκίζζηα ζην ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. 

 Απφ ην 2005-2009 δνχιεςα σο σξνκίζζηα  ζην ΓΤΜΝΑΗΟ 

                             ΔΠΗΚΟΠΖ ΜΔ ΛΤΚΔΗΑΚΔ ΣΑΞΔΗ ΡΔΘΤΜΝΟΤ  

                             ζην πιαίζην  ηεο Πξφζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο. 

 Απφ 3-12-08 κέρξη 7-09-09 εξγάζηεθα σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο 

ζην  πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ πξψελ βνπιεπηή ΠΑΟΚ ζην Ρέζπκλν 

θαζεγεηή Ζιία Δ. Λακπίξε. 
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 Σν 2013 πξνζειήθζελ κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο λέσλ αλέξγσλ 

επηζηεκφλσλ ζηελ Ρεζπκληαθή ηδεξνπξγία Α.Δ. , φπνπ παξείρα 

δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ζηήξημε ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία. 

 Απφ ην 2014 εξγάδνκαη σο γξακκαηέαο δηνίθεζεο ζηα μελνδνρεία ηεο  

IBEROSTAR Creta Marine & Creta Panorama et Mare. 

 

 

ΔΜΗΝΑΡΗΑ-ΤΜΠΟΗΑ-ΤΝΔΓΡΗΑ 

 

 

 
2007:  

-Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα 

«Νόεζε,Γιώζζα,Δπηθνηλσλία» απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 

-Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα «Ζ ρξήζε ησλ λέσλ  

Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε» απφ ην ΣΔΗ Κξήηεο ζην 

Ζξάθιεην. 

-Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ πάλσ ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο  

δπζθνιίεο,  

ππφ ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Γηα Βίνπ  

Δθπαίδεπζεο THACE. 

 

 

2008: 

 Παξαθνινχζεζε επηζηεκνληθνχ ζπκπνζίνπ απνθνίησλ κε  

ηίηιν «ΣΡΟΦΔΗΑ» ππφ ηελ δηνξγάλσζε ηνπ ηνκέα Κιαζηθψλ  

πνπδψλ ηνπΣκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

 

 

2009: 

  - Παξαθνινχζεζε εξγαζηψλ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ κε  

ζέκα «Μεηάβαζε θαη ζπλέρεηα ζηελ εθπαίδεπζε:  

Aλαδεηώληαο ην πιαίζην γηα ηε ζπλεξγαζία παηδηώλ, λέσλ,  

νηθνγέλεηαο, εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη θνηλσληθώλ  

ππεξεζηώλ» ππφ ηελ δηνξγάλσζε ηνπ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΤ  

ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ηνπ  

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ  

ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ. 

  -Παξαθνινχζεζε εθδήισζεο κε ζέκα « Ζ γπλαίθα  ζε ζέζε  

   πνιηηηθήο επζχλεο» ππφ ηελ δηνξγάλσζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο  

Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο θαη ην Κέληξν Πνιηηηθήο Έξεπλαο ηνπ  

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 
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2010: 

 -Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθήο εκεξίδαο  θηινιφγσλ Ννκνχ Ρεζχκλνπ 

κε ζέκα: «ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ:ΓΟΝΗΜΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΚΑΗ 

ΝΔΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ» ππφ ηελ ζπλδηνξγάλσζε  

ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ Φηινιφγσλ Ρεζχκλνπ θαη ηνπ πλδέζκνπ  

Φηινιφγσλ Ρεζχκλνπ. 

  - Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΤΠΔΠΘ   

ππφ ηελ δηνξγάλσζε ηνπ  Ηλζηηηνχηνπ Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο 
Δλειίθσλ κε ζέκα: ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ 

 

 

2011: 

- πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πκπφζην Φπρνινγίαο θαη Δηδηθήο Αγσγήο απφ 

ην ΠΣΓΔ θαη ην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

 

 

 

2012: 

-     Παξαθνινχζεζε θχθινπ Γηαιέμεσλ κε ζέκα «Πνιηηηθφ ζχζηεκα, 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Μεηαξξπζκίζεηο» θαη «Σν θππξηαθφ πξφβιεκα 

ζήκεξα» ππφ ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηεο 

ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

-Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα «Πνιηηηθή γηα ηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε» ππφ ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

-Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπηκφξθσζεο ησλ 

αηξεηψλ γπλαηθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ππφ ηελ δηνξγάλσζε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

-Παξαθνινχζεζε 17
νπ

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Δθιεγκέλσλ Γπλαηθψλ 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄& Β΄ Βαζκνχ ππφ ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 

Παλειιήληνπ Γηθηχνπ Δθιεγκέλσλ Γπλαηθψλ  «Ζ ΑΘΖΝΑ» 

 

 

2013:  

Παξαθνινχζεζε ηνπ  καζεηηθνχ ζπκπνζίνπ  «Να είζαη  

 δηαθνξεηηθφο ρσξίο λα θνβάζαη» ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά» ππφ ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ  Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 
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ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ-ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

            

                        ηηο δεκνηηθέο-πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ 2011 εμειέγελ δεκνηηθή 

ζχκβνπινο ηνπ λένπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Ρεζχκλεο. Γηεηέιεζα πξφεδξνο 

ζηελ ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο , Πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ζην Κέληξν Νέαο Γεληάο , Δζεινληηζκνχ θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο , κέινο ζην Γ. ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο ΓΔΤΑΡ, ζην 

Ννκηθφ Πξφζσπν γηα ηνπο Βξεθηθνχο θαη Παηδηθνχο ζηαζκνχο, ελψ έρσ 

ζπκκεηάζρεη σο κέινο θαη ζην Γ.. ηεο ΚΔΓΖΡ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ Ρεζχκλνπ. 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

Η ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΚΡΑΣΟ 

ΚΑΙ Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

1.1 Η ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ησλ 

νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ δεκφζηαο δηνίθεζεο έμσ απφ ην λνκηθφ πξφζσπν 

ηνπ Κξάηνπο, νη νπνίεο απνηεινχλ δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ 

δηθά ηνπο φξγαλα θαη αζθνχλ δεκφζηα εμνπζία. Ζ κέζνδνο απηήο ηεο 

νξγάλσζεο νλνκάδεηαη απηνδηνίθεζε. 

Ζ κειέηε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αλαπξνζαξκφδεηαη ππφ ηε 

κνξθή πξνζέγγηζεο θξαηηθψλ, πνιηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαζψο απηή 

απνθηά ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο κνξθέο  ζην ηνπηθφ επίπεδν. Ζ 

δηακφξθσζε ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο εξκελεχζεθε απφ καξμηζηέο θαη 

λενκαξμηζηέο ζεσξεηηθνχο.  

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο μεθηλά απφ ηε δηάζεζε θάπνησλ 

καξμηζηψλ ζεσξεηηθψλ λα απεκπιαθνχλ  απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
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ληεηεξκηληζκφ θαη ηνλ απιντθφ αληαγσληζκφ  ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ 

απ‟ επζείαο ζηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο  θαηεγνξίεο ηνπ Μαξμ. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζεσξηψλ ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο κπνξεί λα 

εξκελεπζεί σο κηα κνξθή ζεσξεηηθήο αληίδξαζεο  ζηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε  θαη ζηηο δηαδηθαζίεο αλαδηάξζξσζεο πνπ εκθαλίζζεθαλ απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 θαη χζηεξα. Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηνπ 

θξάηνπο απαηηνχζε ζπλερείο ειέγρνπο θαη δξαζηηθέο πεξηθνπέο ζηηο 

ηνπηθέο δαπάλεο.  

πλεπψο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ελεπιάθε ζηηο δηαδηθαζίεο 

νηθνλνκηθήο αλαδηάξζξσζεο θαη ζηελ παξεπφκελε ξχζκηζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ  κε απνηέιεζκα  ηε ξηδηθή κεηαβνιή  ηνπ ξφινπ ηεο 

(Γεσξγαληάο, 2002).  

 Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζεσξείηαη ζεζκφο δεκνθξαηηθφο θαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε θηιειεχζεξνπ πληαγκαηηθνχ 

Κξάηνπο. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ην δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν, 

πνπ είλαη αξκφδην γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο ηεο ρψξαο. Ζ θχξηα έθθξαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ν Γήκνο (Αηηηνινγηθή Έθζεζε, 2006:1). 

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απνηειεί ζεζκφ ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

θαη ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηελ έλλνηα ηεο πληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο. 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ απφ έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ φξγαλν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Ζ έλλνηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά 

ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ Βπδαληηλή απηνθξαηνξία θαη αλαδείρζεθε, 

ηδηαίηεξα, ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο,  απφ ηνλ Η. Καπνδίζηξηα (1928). 

Σν 1833 θαζηεξψζεθε ην ζχζηεκα ηεο εληαίαο δηαίξεζεο ηεο ρψξαο ζε 

κνλάδεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
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Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δηαθξίλεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα, πνπ 

πεξηιακβάλεη Γήκνπο θαη θνηλφηεηεο θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα, πνπ 

απνηειείηαη απφ ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. χκθσλα κε ηνλ 

δηαρσξηζκφ απηφ δεκηνπξγήζεθε ν θψδηθαο ηεο απνθέληξσζεο θαη 

αλαηέζεθε ζηνπο Γήκνπο ε αθξηβήο παξαθνινχζεζε θαη αλάιεςε φισλ 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλσληθνχο ή θαη απφ άιινπο 

λφκηκνπο εηδηθνχο λφκνπο (ζχκθσλα κε ηνλ Ν. ΓΝΕ/1912) πεξί 

ζπζηάζεσο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ (www.ecocrete.gr).  

Ζ ζρεηηθή πζηέξεζε θαη ππαλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

επλφεζε ηελ ππεξηξνθία άηππσλ δηθηχσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αιιά 

θαη ηε δηακφξθσζε ελφο εθηεηακέλνπ πιέγκαηνο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ζ ηζρπξή ζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θξάηνπο κε ηνλ 

απηαξρηθφ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ησλ νξγαληζκψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αξρίδεη λα ακθηζβεηείηαη ηελ πεξίνδν ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο θαη θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ 80‟. 

Ζ αλαζεψξεζε ζηηο ζρέζεηο ηνπηθνχ θαη θεληξηθνχ θξάηνπο 

εληζρχεη ηηο δνκέο ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο κε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαη ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Ζ επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ο.Σ.Α παξαηεξείηαη αξρηθά 

ζην λέν Γεκνηηθφ Κνηλνηηθφ Κψδηθα ηνπ 1980. ην άξζξν 23 

πξνζηίζεληαη απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ ηνπο 

Ο.Σ.Α (αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, θέληξα λεφηεηαο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ξχζκηζε ηεο ζηάζκεπζεο ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο, θαηαζθεπή θηηξίσλ ησλ Ο.Σ.Α).  

ην άξζξν 24 αλαθέξνληαη ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο ζην 

πιαίζην άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (παηδηθφο βξεθηθφο πγεηνλνκηθφο 

ζηαζκφο, εξγαηηθέο θαηνηθίεο, θέληξα πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπξηζηηθή αλάπηπμε). 

http://www.ecocrete.gr/
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Σν ζχζηεκα απνθιεηζηηθψλ/ζπληξερνπζψλ αξκνδηνηήησλ 

δηαρσξίδεη αξκνδηφηεηεο ηνπ Ο.Σ.Α. ζε απηέο πνπ ππάγνληαη ζηελ 

επρέξεηα ησλ Ο.Σ.Α. αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο, ηελ πιηθή ππνδνκή. 

Ο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο αλαθέξεη ζηα άξζξα 26, 27 

θαη 37 ηε δηαδηθαζία ησλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, βξεθνθνκείσλ, 

νξθαλνηξνθείσλ, θέληξσλ ειηθησκέλσλ θαη Κ.Α.Π.Ζ. θέληξσλ 

ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, δεκνηηθψλ 

ηαηξείσλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο, ζηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ, 

πξφιεςεο βνήζεηαο θαη ζεξαπείαο, ηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ γηα ηε ρξήζε ιατθψλ θαηνηθηψλ. 

Δπηπιένλ, νη δήκνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο ζρεδηαζκνχ 

θαη εθαξκνγήο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ απεμάξηεζε θαη 

επαλέληαμε ηνμηθνκαλψλ, ηελ ελζσκάησζε πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ 

(Υιέπαο, 1998: 2-211). 

 

 

1.1.1) Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζεζκφο γηα ηελ 

Διιάδα, ήδε απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο κεηά ηνλ 

αγψλα ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ο 

Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, πξψηνο θπβεξλήηεο ηεο Διιάδαο, ήηαλ ν πξψηνο 

πνπ πξνζπάζεζε λα νξγαλψζεη ζπζηεκαηηθά ηελ απηνδηνίθεζε ησλ 

θνηλνηήησλ. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαδηαξζξψζεη δηνηθεηηθά ηε ρψξα 

πξνζέθξνπζε ηελ αληίδξαζε ησλ πξνθξίησλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο νδήγεζε ηειηθά ζηε δνινθνλία ηνπ. 

 ηα ρξφληα ηνπ ζσλα, ε Βαπαξηθή αληηβαζηιεία επηρείξεζε λα 

νξγαλψζεη εμαξρήο ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Σν Β.Γ. ηεο 27/12/1833 
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«Πεξί ζπζηάζεσο ησλ Γήκσλ» πνπ ίζρπζε κε αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο, 

κέρξη θαη ην 1912, δεκηνχξγεζε κηα ζχγρξνλε ηνπηθή εμνπζία θαη 

ζπλέζηεζε ην δήκν σο εληαίν ηχπν ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ. Δηζήγαγε 

βαζηθέο ηνκέο ζηε ζεζκηθή νξγάλσζε, ηε δηάθξηζε ησλ δεκνηψλ ζε 

ελεξγνχο θαη κε θαη ην ζχζηεκα ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ζχκθσλα κε ηα 

ηφηε επξσπατθά πξφηππα (Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, 2006:1). 

  Με ην χληαγκα ηνπ 1844 γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα 

αλαγλσξίδεηαη ζπληαγκαηηθά ν ζεζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ελψ 

ν δήκνο αλαγλσξίζηεθε σο κνλάδα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ 

ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε έγηλε πξαγκαηηθφηεηα κε ην χληαγκα ηνπ 

1864, πνπ αλαγλψξηζε ζηνπο δήκνπο ην ζεζκφ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη εγγπήζεθε ηελ νξζφηεξε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο 

εθινγήο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη δεκάξρνπ (Υιέπαο, 1994:283-284). 

 Ο λφκνο Γ.Ν.Ε/1912 ηνπ Βεληδέινπ κε ηνλ νπνίν αληηθαηέζηεζε ην 

Β.Γ «Πεξί πζηάζεσο ησλ Γήκσλ» ηνπ 1833 απνηέιεζε ηελ αθεηεξία 

γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε 

ζχγρξνλε Διιάδα. Γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Δι. 

Βεληδέινπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο αζηηθνχ θξάηνπο κε ηελ ελδπλάκσζε 

ηνπ θεληξηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ. εκαληηθφηεξε ξχζκηζε ήηαλ ε δηάθξηζε ζε 

αζηηθνχο θαη αγξνηηθνχο δήκνπο- νη δε ηειεπηαίνη κεηνλνκάζηεθαλ ζηε 

ζπλέρεηα ζε θνηλφηεηεο γηα ιφγνπο πεξηζζφηεξν ηδενινγηθνχο  θαη 

ζεκεηνινγηθνχο (Υιέπαο, 2008). 

 Χο δήκνη νξίζηεθαλ νη πφιεηο πνπ ήηαλ πξσηεχνπζεο λνκψλ ή 

είραλ πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 θαηνίθνπο. Χο πξνο ηελ αλάδεημε 

αηξεηψλ  ν λφκνο φξηδε φηη ηα θνηλνηηθά ζπκβνχιηα εθιέγνληαλ άκεζα 

γηα ηεηξαεηή ζεηεία θαη είραλ αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο θνηλφηεηαο 

5-15 κέιε. Σα δεκνηηθά ζπκβνχιηα εθιέγνληαλ επίζεο άκεζα θαη γηα 

ηεηξαεηή ζεηεία, ελψ είραλ 18-30 κέιε. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην εμέιεμε 
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κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηξηκειέο Πξνεδξείν γηα εηήζηα ζεηεία. 

Παξάιιεια, ν λφκνο πξνέβιεπε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκαξρηαθήο 

Δπηηξνπήο σο δεχηεξνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε ζεκαληηθέο 

αξκνδηφηεηεο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο, επνπηηθέο θαη νξγαλσηηθέο 

(Υιέπαο, 2008:5). 

  Μέζα απφ ηελ θαηαλνκή ησλ επζπλψλ θαη ησλ εμνπζηψλ ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο φξγαλα, απνηξέπνληαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο 

εμνπζίαο ζε έλα ζψκα. Χζηφζν ν λφκνο ΓΝΕ/1912 νδήγεζε ζηελ 

ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ΟΣΑ κε απνηέιεζκα θαηά ηελ ηζρχ 

ηνπ λφκνπ 2539/1997 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηαο λα ππάξρνπλ 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 377 δήκνη θαη 5398 θνηλφηεηεο. 

 ηε ζπλέρεηα, ππήξμαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα αλακφξθσζε ησλ 

εθινγηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ θνκκαηηζκνχ ζηελ 

απηνδηνίθεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεηά ηε δηθηαηνξία θαη πξηλ 

νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο έγηλαλ νη 

πξψηεο ειεχζεξεο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο (λ.8/1975). 

  Με ην χληαγκα ηνπ 1975 θαη αξγφηεξα κε ην λφκν 1080/1980 

πεξί πξνζφδσλ θαηνρπξψλεηαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε σο ζχζηεκα 

θαηαλνκήο δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ (Υιέπαο, 2008: 317-322). Οη 

δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο απνηεινχλ ηνλ πξψην βαζκφ απηνδηνίθεζεο. 

ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο κεηαβηβάδνληαη αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη θαη ηε κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρψλ πφξσλ  

πξνο εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Οη νξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο έρνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, έρνπλ δηθφ ηνπο 

πξνζσπηθφ, πεξηνπζία, θαη πξνυπνινγηζκφ. Δπίζεο, ην χληαγκα ηνπ 

1975 εγθαηληάδεη ην ζεζκφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο ε νπνία 

βξήθε έθθξαζε κέζα απφ ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο (Υιέπαο, 

2008:341-342). 
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 Με ηηο λέεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο θαηνρπξψζεθαλ πέληε 

νπζηψδε ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηα νπνία 

ήηαλ ηα εμήο: 

 Ζ χπαξμε νξγαληζκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο εδαθηθψλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ. 

 Ζ άκεζε εθινγή ησλ νξγάλσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. 

 Ζ απηνηέιεηα ησλ νξγαληζκψλ ηεο  ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 Ζ θξαηηθή επνπηεία. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

ε γεληθέο γξακκέο νη λέεο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ 

κεηαδηθηαηνξηθά ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δείρλνπλ λα αληαπνθξίλνληαη  

κε θεηδψ ζηελ αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Ζ δεκνηηθή απνθέληξσζε επηρεηξήζεθε κε ην πξφγξακκα 

«Η. Καπνδίζηξηαο»  (λ.2539/1997) ζην πιαίζην ηεο αλαγθαζηηθήο 

ζπλέλσζεο ησλ πθηζηάκελσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ κέζα απφ ηελ 

θαηάξγεζε θαη ηελ αλαγθαζηηθή ηνπο ζπγρψλεπζε. Έηζη πξνέθπςαλ 

κεγαιχηεξεο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Υιέπαο, 

2008:10- 13). 

ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 2539/1997 ν λνκνζέηεο νξίδεη,  πνηνη απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο 

(Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 2011). Ζ εδαθηθή 

πεξηθέξεηα ησλ ΟΣΑ πνπ θαηαξγνχληαη, απνηειεί ππνδηαίξεζε ηεο 

εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ λένπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

κε ηνλ φξν  «Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ Γηακέξηζκα» (αξ.2, παξ. 10 ηνπ 

λ.2539/97) θαη πεξηιακβάλεη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ θαηαξγεζέληνο ΟΣΑ 

(Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 

Πξφγξακκα Η. Καπνδίζηξηαο-ρέδην Νφκνπ, 2011). 
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Ζ ελ ιφγσ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε πξνζέδσζε κηα λέα ρσξηθή κνξθή 

ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο ρψξαο. Σν 2006 θπξψλεηαη ν Κψδηθαο 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ.3462/2006), ν νπνίνο επηηξέπεη ηε κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ζε δήκνπο θαη θνηλφηεηεο. Σν 1
ν
 άξζξν ηνπ Κψδηθα νξίδεη 

φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε σο έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο απνηειεί 

ζεκειηψδε ζεζκφ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ, φπσο απηφο 

θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο θαη 

ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνκίαο πνπ θπξψζεθε κε ην 

λ.1850/1989 (ΦΔΚ 144
Α
) (Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο, 2011). Δπίζεο, νξίδνληαη νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο σο 

πξσηνβάζκηνη νξγαληζκνί ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  (άξζξν 1).  

Με ην λέν ΚΓΚ κεηαβηβάζηεθαλ ζηα ηνπηθά ζπκβνχιηα 

απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ άιισλ θαη ζηα κείδνλα ζέκαηα ηεο 

πγηεηλήο, ηεο θαζαξηφηεηαο, ηεο πδξνδφηεζεο, ηεο ειεθηξνδφηεζεο. 

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην εθινγηθφ ζχζηεκα ησλ Γήκσλ ησλ 

Κνηλνηήησλ, ν ΚΓΚ θαζηέξσζε ηελ απαίηεζε ηνπ 42% σο νξίνπ γηα ηελ 

αλάδεημε επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ απφ ηελ πξψηε Κπξηαθή. Ζ ηειεπηαία 

κεηαξξχζκηζε ηεο ειιεληθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ην 2010 κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Με ηνλ Καιιηθξάηε εηζάγεηαη ν 

ζεζκφο ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, ν νπνίνο αληηθαζηζηά δηνηθεηηθά 

δεθαηξείο Πεξηθέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ Καπνδίζηξηα. ηε ζέζε απηψλ 

δεκηνπξγνχληαη επηά λέεο δηνηθήζεηο, ζηηο νπνίεο πεξλνχλ νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ.  

Οη επηά δηνηθήζεηο ηεινχλ ππφ έιεγρν ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο,  ελψ 

νη επηθεθαιείο ηνπο δηνξίδνληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε. Οη πξνεγνχκελεο 

πεξηθέξεηεο δελ θαηαξγνχληαη αιιά κεηαηξέπνληαη ζε νξγαληζκνχο 

δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο κε αηξεηά φξγαλα, αληί γηα δηνξηζκέλα 

φπσο ίζρπε κε ην ζρέδην Καπνδίζηξηα (Υιέπαο, 2008: 17). 
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1.1.2) Πξσηνβάζκηνη νξγαληζκνί ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

Σν 1833 ε βαπαξηθή αληηβαζηιεία θαζηέξσζε ηνλ Γήκν σο εληαίν 

ζχζηεκα ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σν 1912, 

πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγνχλ απφ ηελ «δεκαξρνθξαηία» ν Δ. Βεληδέινο 

πξφηεηλε έλα λέν ζχζηεκα, ην ιεγφκελν δπαδηθφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

πξψηνπ βαζκνχ απηνδηνίθεζε πέξα απφ ηνπο Γήκνπο πεξηειάκβαλε θαη 

ηηο Κνηλφηεηεο πνπ είραλ δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο.  

Ο δηαρσξηζκφο ηνπο έγηλε ζχκθσλα κε ηνλ πιεζπζκφ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα κέξε, ηα νπνία θαηνηθνχληαλ απφ 300 θαηνίθνπο θαη 

δηέζεηαλ ζρνιεία ραξαθηεξίζηεθαλ σο Κνηλφηεηεο, ελψ νη πφιεηο πνπ 

ήηαλ πξσηεχνπζεο θάπνησλ λνκψλ ή δηέζεηαλ πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 

θαηνίθνπο νλνκάζηεθαλ Γήκνη.  

Σηο επφκελεο δεθαεηίεο ε ηάζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηαο, ησλ 

αγξνηηθψλ θαη εκηαγξνηηθψλ πεξηνρψλ νδήγεζε ηνπο νξγαληζκνχο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε αδξάλεηα. Σν απνηέιεζκα ηεο ηάζεο απηήο 

ήηαλ λα γίλεη ε ζπλέλσζε πνιιψλ Ο.Σ.Α θαη λα κεησζνχλ απφ ην 1996 

έσο ην 1999 θαηά 4.792 νξγαληζκνχο. (πειησηφπνπινο & 

Μαθξπδεκήηξεο, 2001). 

 

1.1.3) Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο β‟ βαζκνχ απνηεινχληαη απφ 

λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί σο 

απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. Χο 

ζηφρν έρνπλ ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπο. ήκεξα ππάξρνπλ 54 λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, νη 

νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: α) ηηο απιέο, ησλ νπνίσλ ε 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ζπκπίπηεη κε ηελ δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ λνκνχ 

θαη β) ζηηο εληαίεο ή δηεπξπκέλεο κε αξκνδηφηεηα ηελ πεξηθέξεηα ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο λνκνχ ε ηεο κηαο λνκαξρηψλ.  
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Γεληθή αξκνδηφηεηα ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ απνηειεί ε 

δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ (www.gspa.gr). 

Οη απιέο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο απνηεινχληαη απφ ην λνκαξρηαθφ 

ζπκβνχιην, ηε λνκαξρηαθή επηηξνπή, ηνλ λνκάξρε (θαη ηνπο βνεζνχο 

λνκάξρεο), θαη ζαλ ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν νξίδεηαη κηα νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή επηηξνπή. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Ννκαξρηαθό ζπκβνύιην : πληζηά ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ θαη  

εμαξηάηαη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ ηεο λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ηελ ηειεπηαία απνγξαθή. 

Έηζη γηα λνκαξρίεο κε: 

 Πιεζπζκφ σο θαη 100.000 αληηζηνηρνχλ 21 κέιε. 

 Πιεζπζκφ απφ 100.001 σο 150.000 αληηζηνηρνχλ 25 κέιε. 

 Πιεζπζκφ απφ 150.001 σο θαη 200.000 αληηζηνηρνχλ 31 κέιε. 

 Πιεζπζκφ πεξηζζφηεξν απφ 200.001 αληηζηνηρνχλ 37 κέιε. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα Γσδεθάλεζα θαη νη Κπθιάδεο, ησλ νπνίσλ ηα 

κέιε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη 41 θαη 43 αληίζηνηρα. Δπίζεο, 

ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο εθηφο απφ εθείλεο 

πνπ αλήθνπλ ζηνλ λνκάξρε ή ζηελ λνκαξρηαθή επηηξνπή (ζε απηφ ην 

ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη αξκνδηφηεηεο απηέο ίζρπαλ κε ην 

πξνεγνχκελν θαζεζηψο). Πην αλαιπηηθά είλαη αξκφδην γηα: 

 Σελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Σνλ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηεο Ννκαξρίαο θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο. 

 Σελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ, εηζθνξψλ θαη δηθαησκάησλ. 

 Σελ απαιινηξίσζε αθηλήησλ. 

 Σελ εθπνίεζε, αληαιιαγή θαη δσξεά αθηλήησλ, θαζψο θαη ηε 

ζχζηαζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ. 
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 Σελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη ηελ εθκίζζσζε θηλεηψλ θαη 

αθηλήησλ. 

 Σελ αγνξά θαη κίζζσζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ. 

 Σε ζχλαςε δαλείσλ θαη ηελ απνδνρή δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ, 

θιεξνδνζηψλ. 

 Σν πξφγξακκα ησλ εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ. 

 Σελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε πεξηνρψλ. 

 Σε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε έξγσλ. 

 Σελ ίδξπζε θέληξσλ παξνρήο πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 Σελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

ή πξνγξακκάησλ. 

 Σελ ίδξπζε λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ ή ηε ζπκκεηνρή 

ζε επηρεηξήζεηο. 

 Σελ αλάζεζε ηεο άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζην θξάηνο ή ζε 

λνκηθά πξφζσπα. 

 Σε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

 Σνλ νξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ. 

 Σελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ. 

 Σελ αλάθιεζε ησλ πξνέδξσλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ. 

 Σελ εμφθιεζε ρξεψλ πξνο ηε Ννκαξρίαο ζε δφζεηο. 

 Σελ έληνθε θαηάζεζε ησλ εζφδσλ ηεο Ννκαξρίαο. 

 Σε ζχζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 

 Σελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο. 

 Σελ πιήξσζε ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηεο 

Ννκαξρίαο. 

 Σνλ θαλνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ηνλ Καλνληζκφ ησλ εξγαζηψλ 

ησλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ θαη ηνλ νξγαληζκφ ησλ ππεξεζηψλ 
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ηεο Ννκαξρίαο. 

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη αξκνδηφηεηεο απηέο 

ίζρπαλ κε ην πξνεγνχκελν πιαίζην θαη φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα 

παχνπλ κε ην λέν. 

Ννκαξρηαθή επηηξνπή: απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν, ν νπνίνο 

νξίδεηαη απφ ηνλ λνκάξρε θαη ε ζεηεία ηνπ είλαη δηεηήο, θαη απφ δχν 

ή ηέζζεξα κέιε, ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ην λνκαξρηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Ο αξηζκφο ησλ λνκαξρηαθψλ επηηξνπψλ είλαη 3, 4, 5 ,6 γηα 

ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο κε 21, 25, 31 θαη 37 κέιε 

λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ αληίζηνηρα. ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη λα 

ζπλεδξηάδεη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο, ηνπιάρηζηνλ, 

δπν θνξέο ηνλ κήλα, νπνχ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απαξηία (ν αξηζκφο 

ησλ παξαβξηζθφκελσλ λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ απφλησλ), ελψ ζηηο 

ηξηκειείο επηηξνπέο απαηηείηαη ε παξνπζία φισλ ησλ κειψλ. Κάζε 

Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή έρεη ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηεο ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: 

 Πξνεηνηκάδεη ηηο ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ννκαξρηαθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 Καηαξηίδεη ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, επεμεξγάδεηαη ηνλ 

απνινγηζκφ θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε ζην Ννκαξρηαθφ 

πκβνχιην. 

 Απνθαζίδεη γηα ηε δηάζεζε ησλ γξακκέλσλ πηζηψζεσλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

 Καηαξηίδεη ηηο δηαθεξχμεηο δηαγσληζκψλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, 

εξγαζηψλ, πξνγξακκάησλ θαη πξνκεζεηψλ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δηεμάγεη θαη θαηαθπξψλεη φιεο ηηο 

δεκνπξαζίεο. 

 Απνθαζίδεη γηα ηελ έγεξζε αγσγψλ, παξαηηήζεσλ απφ απηέο ή γηα 

ζπκβηβαζκφ, θαζψο θαη γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ. 
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 Απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ ζηηο 

δηνηθεηηθέο αξρέο. 

 Έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο κεηαβηβάδεη ην Ννκαξρηαθφ 

πκβνχιην. 

Ζ Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή κπνξεί λα παξαπέκπεη νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην γηα ηε ιήςε απνθάζεσο, 

εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηα ηνπ 

ζέκαηνο. 

 

1.1.3.1) Ννκάξρεο θαη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επηηξνπή 

Ο λνκάξρεο είλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ 

αλήθεη θαη ε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Αθφκε, νξίδεη απφ έλαλ έσο ηέζζεξηο βνεζνχο λνκάξρεο, γηα δηεηή 

ζεηεία, νη νπνίνη ηνλ επηθνπξνχλ θαη αζθνχλ αξκνδηφηεηεο πνπ ν ίδηνο 

ηνπο έρεη κεηαβηβάζεη.  

Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ 

εθπξνζψπνπο ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Δ.Γ.Κ.), 

νξγαλψζεσλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, επηκειεηεξίσλ, 

επηζηεκνληθψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο (πειησηφπνπινο Δ. & 

Μαθξπδεκήηξεο Α. 2001). 

 

1.1.4) Τπνζηεξηθηηθνί θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηεξίδεηαη ζε θάπνηνπο  ππνζηεξηθηηθνχο 

θνξείο. πγθεθξηκέλα: 

Σν 1985 ηδξχζεθε ε «Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο   θαη 

Απηνδηνίθεζεο» (ΔΔΣΑΑ), σο επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ησλ θνξέσλ 

ηεο.  
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Σν 1990 ηδξχζεθε ε Αλψλπκε Δηαηξία παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ 

θαη κειεηεηηθψλ ππεξεζηψλ, «Πιεξνθφξεζε, Δπηκφξθσζε, Σνπηθή 

Αλάπηπμε» (ΠΔΣΑ) (www.info-peta.gr). 

 Σν 2005 ηδξχζεθε ην «Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» (ΗΣΑ), 

σο ΝΠΗΓ (www.eetaa.gr). 

 

1.1.5) Κνηλσληθά πξνγξάκκαηα δήκσλ 

Έλα βαζηθφ κέιεκα ησλ δήκσλ ήηαλ ε δηακφξθσζε θνηλσληθψλ 

πξνγξακκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαπηχρζεθαλ : 

1) Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο. 

2) Πξνγξάκκαηα αλνηθηήο πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ.  

3) Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα άζιεζεο. 

4) Πξνγξάκκαηα πξφλνηαο. 

5) Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Σα κέζα άζθεζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ήηαλ: 

1) Ζ παξνρή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ (επηδνκαηηθή πνιηηηθή) 

2) Ννζνθνκεηαθή  θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, 

3) Ίδξπζε θέληξσλ πξνζηαζίαο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

4) Θέζπηζε θηλήηξσλ απαζρφιεζεο, 

5) Δθαξκνγή ζηεγαζηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

6) Καζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, 

7) Γεκηνπξγία νξγαληζκψλ πξφλνηαο θαη εηδηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ (Δ.Δ.Σ.Α.,1995:643-644). 

 

1.1.6) Πνιηηηθά κνληέια ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

Ζ έλλνηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπλδέεηαη κε ηε θξνληίδα θαη ηε 

δηαρείξηζε δεκφζησλ ππνζέζεσλ. Σέζζεξα είλαη ηα ζπζηήκαηα κέζα απφ 

http://www.eetaa.gr/
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ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα νξγαλσζεί ε δεκφζηα δηνίθεζε: α) Σν 

απνζπγθεληξσηηθφ,  β) ην ζπγθεληξσηηθφ, γ) ην απνθεληξσηηθφ, δ) θαη ην 

ζχζηεκα ηεο απηνδηνίθεζεο. 

1) Σν απνζπγθεληξσηηθό ζύζηεκα (decentralization) 

 Σν απνζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα εκθαλίδεηαη ζηα 

νκνζπνλδηαθά θξάηε φπσο ζηελ Ζ.Π.Α. ή ζηελ Γεξκαλία. 

Αληίζεηα ην ζπγθεληξσηηθφ, απνθεληξσηηθφ, φπσο θαη ην 

ζχζηεκα ηεο απηνδηνίθεζεο εκθαλίδνληαη ζε εληαία θξάηε 

φπσο ε Διιάδα. Απζηεξφο δηαρσξηζκφο ηεο νκνζπνλδηαθήο 

δηνίθεζεο απφ ηε δηνίθεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ. ην 

απνζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ε νκνζπνλδηαθή δεκφζηα δηνίθεζε 

εκθαλίδεηαη σο πιήξσο αλεπηπγκέλε ζηνλ αλψηεξν βαζκφ αιιά 

αζζελψο παξνχζα ζην κέζν θαη θαηψηεξν πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν. Σα θξάηε-κέιε δηαζέηνπλ πξσηνγελή εμνπζία 

(λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή). Βέβαηα, ππφθεηληαη ζηελ 

θεληξηθή δεκφζηα δηνίθεζε. 

2) Σν ζπγθεληξσηηθό ζύζηεκα 

πγθεληξσηηθφ είλαη ην ζχζηεκα, ζην νπνίν ηα φξγαλα ηνπ 

θξάηνπο αζθνχλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε φιε ηελ 

θξαηηθή επηθξάηεηα. Βέβαηα, κε ην ζχζηεκα απηφ ππάξρνπλ θαη 

πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, πνπ φκσο ηφζν 

ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζή ηνπο, φζν θαη ζρεηηθά κε ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηα θεληξηθά δηνηθεηηθά 

φξγαλα θαη ελεξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ή ηελ νηθνλνκηθή 

εμάξηεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα 

ηελ απνζπκθφξεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θέληξνπ θαη ζηε 

δηαζπνξά ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ 

ην αλάινγν πιαίζην αξκνδηνηήησλ (απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα). 
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        Ζ θεληξηθή δηνίθεζε δηαζέηεη ηελ απνθαζηζηηθή 

αξκνδηφηεηα γηα θάζε είδνπο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο, ελψ ηα  

πεξηθεξεηαθά δηνηθεηηθά φξγαλα εθηεινχλ ηηο απνθάζεηο ηεο 

θεληξηθήο εμνπζίαο. 

 Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζπγθεληξσηηθφ 

ζχζηεκα δηφηη έρεη ειάρηζηεο νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο 

δηνίθεζεο –ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζηηγκήο έρνπλ κεηαθεξζεί ζε 

ηνπηθφ/ζρνιηθφ επίπεδν. ην δηνηθεηηθφ ηξίγσλν ζηελ θνξπθή 

βξίζθεηαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ ειάρηζηα δηνηθνχλ. Κπξίσο εθηεινχλ εληνιέο. Οη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ «ιεηηνπξγηθφ» πξνγξακκαηηζκφ, 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ αιιά θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπγθεληξσηηζκφ, ζαθείο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο, εθηεηακέλε 

λνκνζεζία, πνιπλνκία θαη θνξκαιηζκφ (Υαηδεζηακάηεο, 

2013). 

3)Σν απνθεληξσηηθό ζύζηεκα.  

Απνθεληξσηηθφ είλαη ην ζχζηεκα ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ 

χπαξμε κε θεληξηθψλ δει. πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ 

έλλνκα απνηειέζκαηα, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηελ έγθξηζε ή ηελ 

επηθχξσζε ησλ θεληξηθψλ νξγάλσλ. Χζηφζν ηα πεξηθεξεηαθά 

φξγαλα αλήθνπλ ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη δηνξίδνληαη απφ 

ηελ θεληξηθή θξαηηθή εμνπζία ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα 

θαηεπζχλεη θαη λα ηα ζπληνλίδεη (Αθξηβνπνχινπ, 2010). 
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 χκθσλα κε απηφ έλα κέξνο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο 

κεηαβηβάδεηαη ζηα πεξηθεξεηαθά θξαηηθά φξγαλα. ηε Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε κεηαβηβάδνληαη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο (ατηε, 

2000). 

Ζ ρψξα καο δηαζέηεη ην πιένλ ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζηελ Δπξψπε, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο ΔΔ γηα ηελ εγεζία θαη 

ηελ απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη 

Έξεπλαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

παξαηεξείηαη ζρεηηθά κεγάιε απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηα 

ζέκαηα ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ηεο επηινγήο ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ ή ηεο επηινγήο ησλ καζεηψλ ηνπο κε ηελ «αμηνζεκείσηε 

εμαίξεζε ηεο Διιάδαο, φπνπ ηα δεηήκαηα απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο Αξρέο» (Κφιιηαο, 2010). 

Ζ ειιεληθή επηθξάηεηα νξγαλψλεηαη κε βάζε ην απνθεληξσηηθφ 

ζχζηεκα, αθνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 101&1 , νξίδεηαη φηη «Ζ 

δηνίθεζε ηνπ Κξάηνπο νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ην απνθεληξσηηθφ 

ζχζηεκα» θαηά ηελ παξάγξαθν 2 φηη ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο 

δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο γεσνηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο», ελψ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 φηη «Σα 

πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ θξάηνπο έρνπλ γεληθή απνθαζηζηηθή 

αξκνδηφηεηα γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Σα θεληξηθά φξγαλα 

ηνπ θξάηνπο, εθηφο απφ εηδηθέο αξκνδηφηεηεο έρνπλ ηε γεληθή 

θαηεχζπλζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ φπσο ν λφκνο νξίδεη» (Αθξηβνπνχινπ, 

2010). 

 4)Σν ζύζηεκα ηεο απηνδηνίθεζεο 
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Αληίζεηα απφ ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα ε απηνδηνίθεζε 

ζπλεπάγεηαη ηελ άζθεζε δηνηθεηηθήο θχζεο αξκνδηνηήησλ απφ 

νξγαληζκνχο, νη νπνίνη είλαη νξγαλσκέλνη σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ρσξίο φκσο απηά λα αλήθνπλ ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη απηνδηνηθνχκελνη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ δηθή ηνπο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα δηαθξηηή απφ εθείλε ηνπ θξάηνπο.  

 Οη απηνδηνηθνχκελνη νξγαληζκνί είλαη δπλαηφλ λα απνηεινχλ θαη 

θνξείο δηθαησκάησλ αιιά θαη ππνρξεψζεσλ έλαληη ησλ δηνηθνχκελσλ. 

Δπηπιένλ, ηα φξγαλά ηνπο ζπλήζσο εθιέγνληαη απφ ηνπο πνιίηεο , φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ηα φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηνπο 

δήκνπο θαη ηηο λνκαξρίεο. Οη απηνδηνηθνχκελνη νξγαληζκνί αζθνχλ 

δεκφζηα εμνπζία, φρη φκσο θξαηηθή εμνπζία, ελψ νη πξάμεηο νη νπνίεο 

εθδίδνπλ απνηεινχλ δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 

 Οη απηνδηνηθνχκελνη νξγαληζκνί πεξαηηέξσ δηαζέηνπλ 

δεκνζηνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα. Ζ δεκνζηνλνκηθή ηνπο 

απηνηέιεηα ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα ησλ απηνδηνηθνχκελσλ 

νξγαληζκψλ λα δηαζέηνπλ ηε δηθή ηνπο πεξηνπζία, ηελ νπνία θαη 

δηαρεηξίδνληαη απηνβνχισο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα θαηαξηίδνπλ 

ηνλ δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ, ηζνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ.  Ζ δηνηθεηηθή 

απηνηέιεηα ηαπηίδεηαη κε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ απηνδηνηθνχκελσλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο, ράξε  ζηε 

δηαθξηηή  κεηαμχ ησλ απηνδηνηθνχκελσλ νξγαληζκψλ θαη ησλ θεληξηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ δηαζέηνπλ. 

 Σελ απηνδηνίθεζε ηε δηαθξίλνπκε ζε θαζ‟ χιε θαη ζε θαηά ηφπν 

απηνδηνίθεζε. Καηά ηφπν απηνδηνηθνχκελνη είλαη νη νξγαληζκνί, νη 

νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζε κηα πεξηνρή, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη θνηλφηεηεο, νη δήκνη θαη νη λνκαξρίεο. ε απηνχο ην 

ρσξηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο. Καζ‟ χιελ 

απηνδηνηθνχκελνη είλαη νη νξγαληζκνί, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη κηα 
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θαζνξηζκέλε ελφηεηα εηδηθψλ δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή άζθεζε 

δεκφζηαο ππεξεζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα ή ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο. 

 Σελ εμνπζία πξνο απηνδηνίθεζε ηελ παξέρεη ην χληαγκα ή ν 

θνηλφο λνκνζέηεο. Έηζη, ζην χληαγκα αλαγλσξίδεηαη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε α‟ θαη β‟ βαζκνχ (θνηλφηεηεο θαη δήκνη θαη λνκαξρίεο) ζην 

άξζξν 102&1, ε απηνδηνίθεζε ηνπ Αγίνπ ξνπο  ζην άξζξν 105&1 

θαη ηεο  Δθθιεζίαο ηεο  Διιάδνο (άξζξν 3 ), θαζψο θαη ε απηνδηνίθεζε 

ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ζην άξζξν 16&5. 

Ννκνζεηηθά αλαγλσξίδνληαη, γηα παξάδεηγκα, νη θαηά ηφπνπο 

δηθεγνξηθνί χιινγνη ή νη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Αθξηβνπνχινπ, 2010). 

 

1.2) ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΠΑΙΓΔΙΑ  

1.2.1) Οξηζκόο εθπαίδεπζεο-παηδείαο 

Χο εθπαίδεπζε νξίδεηαη ε νξγαλσκέλε εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο ή 

ηεο θνηλσλίαο ή θαη ησλ αηφκσλ ηελ ελέξγεηα, κέζσ ηεο νπνίαο 

επηδηψθεηαη κε βάζε θάπνην ζρέδην ε κεηάδνζε νξηζκέλσλ ζεσξεηηθψλ 

γλψζεσλ, φπσο θαη ησλ πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ζηε λέα 

γεληά. Ζ εθπαίδεπζε δελ είλαη ηίπνηα άιιν, παξά κηα ζρεδηαζκέλε 

δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο κεηαδίδνληαη ζηελ εθάζηνηε γεληά γλψζεηο 

θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα λέα θπξίσο άηνκα ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. 

Με ηνλ φξν «παηδεία» δελ ελλννχκε κφλν ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αιιά θαη 

ηε ζθφπηκε ελέξγεηα πνπ ηείλεη λα αλακνξθψζεη ηνλ άλζξσπν, εζηθά, 

πλεπκαηηθά, ζσκαηηθά. 

1.2.2) θνπόο ηεο εθπαίδεπζεο 
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Χο ζθνπφ ηεο ε εθπαίδεπζε ζέηεη ηελ αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ, 

δηαλνεηηθψλ θαη εζηθψλ  ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ, ηηο νπνίεο αλακέλνπλ 

απφ απηφ, ε θνηλσλία, ζην ζχλνιφ ηεο θαη ην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ γηα ην 

νπνίν πξννξίδεηαη.  Ζ εθπαίδεπζε ζπληειεί ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο, αθνχ θαζηζηά ηθαλνχο ηνπο 

αλζξψπνπο λα πξνζαξκφδνληαη ζηα επαγγεικαηηθά δεδνκέλα, 

πξνζθέξνληάο ηνπο γλψζεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Ζ εθπαίδεπζε δελ απμάλεη κφλν ηνλ αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ 

εξγαζηψλ, νχηε ειαρηζηνπνηεί κε ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο 

παξαδνζηαθέο αζρνιίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν. 

Απνβιέπεη ζηελ κεηάδνζε πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ παξειζφληνο, 

ζηελ έληαμε  ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή δσή, ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή, 

ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δσήο κε λέεο αμίεο. Μέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ν άλζξσπνο γίλεηαη ειεχζεξνο θαη ππεχζπλνο πνπ κε 

θξηηηθή ζθέςε δξα δεκηνπξγηθά θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπ κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη θάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο. 

 

1.2.3) Μνξθέο εθπαίδεπζεο 

Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ιάβεη ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

1) Σππηθή ή επίζεκε: Πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ δεκφζηεο ή 

ηδησηηθέο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, φπσο ηα δεκνηηθά ζρνιεία, ηα 

γπκλάζηα, ηηο ηερληθέο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη ηηο ηζφηηκεο ζρνιέο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ, ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, ηα Λχθεηα, ηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα, 

ηηο ρνιέο Πινηάξρσλ, Μεραληθψλ, ηηο ζρνιέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ηηο θαιιηηερληθέο ρνιέο, θαη ηα ηδξχκαηα 

Α.Δ.Η θαη Σ.Δ.Η. 
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2) Άηππε ή αλεπίζεκε εθπαίδεπζε: Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

εθπαίδεπζεο δελ ηεξεί ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο. ε απηήλ δελ κπνξεί λα εληαρζεί ε θάζε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ εληάζζεηαη ζηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θξνληηζηήξηα, ηα 

Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδψλ, ηα ηαρχξπζκα πξνγξάκκαηα ηνπ 

Ο.Α.Δ.Γ. 

3) Γεληθή εθπαίδεπζε: Πξφθεηηαη γηα ηελ ηππηθή ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. 

4) Δηδηθή εθπαίδεπζε: Πξφθεηηαη γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ αηφκνπ 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

απαζρφιεζεο (ατηε, 2000). 

 

 

 

1.3)  ΚΡΑΣΟ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

1.3.1) Κξάηνο-Μνληέια θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

Ζ έλλνηα «Κξάηνο» αλαιχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Παπαδάθε (ζε 

Παπαδάθε, 2009) ζηνπο ηξεηο παξαδνζηαθνχο ηχπνπο: 

1) Σελ πνιηηηθν-ζεζκηθή νιφηεηα (κε εθπξφζσπν ηνλ Hegel θαη ηνπο 

επηγφλνπο ηνπ). 

2) Σελ παξαγσγηθή-νηθνλνκηθή (πνπ πξνθξίλεηαη απφ ηε καξμηζηηθή 

αλάιπζε). 

3) Σελ θνηλσληθν-πξαμενινγηθή νιφηεηα  (Παπαδάθεο, 2003). 

Ζ νξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο ζε θνηλσληθφ επίπεδν φκσο πξνυπνζέηεη 

ηελ ηήξεζε ησλ κνληέισλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ζην ππνιεηκκαηηθφ θαη ζεζκν-αλαδηαλεκεηηθφ κνληέιν. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ππνιεηκκαηηθφ κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ 

αληίιεςε φηη ην θξάηνο παξεκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ε 

νηθνγέλεηα θαη ε θνηλφηεηα θαη άιια  δίθηπα αιιειεγγχεο, θαζψο θαη  

ν κεραληζκφο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο αηφκσλ ή ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Καιχπηεη κε 

επηιεθηηθφ ηξφπν ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ελζαξξχλνληαο ηελ αηνκηθή 

πξσηνβνπιία θαη ηνλ αληαγσληζκφ. 

Σν ζεζκν-αλαδηαλεκεηηθφ κνληέιν θνηλσληθήο πνιηηηθήο αζθεί 

θξηηηθή ζηελ αληθαλφηεηα ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα επαξθέο πιέγκα ζπιινγηθήο θάιπςεο θαη 

πξφιεςεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.  ην αμηαθφ επίπεδν αληηηάζζεη 

ζηνλ αηνκηθηζκφ θαη αληαγσληζκφ ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ηελ 

αμία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο (ηαζηλνπνχινπ, 2003). 

Δλψ ζπρλά ην θξάηνο ηαπηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε, σζηφζν ζε 

κηα πην δηεπξπκέλε εθδνρή ην θξάηνο πεξηιακβάλεη θαη κε 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, ηδίσο απηνχο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

θξαηηθέο πεγέο θαη επηηεινχλ ιεηηνπξγίεο ηνπ επξχηεξνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ. 

Κάπνηεο κειέηεο δηαπηζηψλνπλ φηη ην θξάηνο ζπληζηά έλα 

κεραληζκφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ δεκνθηιείο απφςεηο θαη ηδενινγίεο θαη 

ζπκθέξνληα, πξαγκαηψλνληαη, ελψ θάπνηεο άιιεο ζεσξνχλ ην θξάηνο 

κηα πεξηνρή ζπγθξνχζεσλ θαη πεδίν αλάπηπμεο αληηθαηηθψλ θαη 

ζπγθξνπζηαθψλ δπλακηθψλ. 

Σν θξάηνο επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη, ηεξαξρεί ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

θαη κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο θάπνησλ εμ‟ απηψλ εκπιέθεηαη ζηελ 

εγθαζίδξπζε θαη ζπληήξεζε ζπγθεθξηκέλνπ ζπζρεηηζκνχ θνηλσληθψλ 

δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. 
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Ζ ζρέζε ηνπ θξάηνπο δελ είλαη κνλνινγηθή θαη κνλφδξνκε ζρέζε. 

Αληίζεηα, ε  πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ην θξάηνο ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα δηέξρεηαη απφ φιεο ηηο ζπγθξνχζεηο, αληηθάζεηο, 

δηαπξαγκαηεχζεηο αιιά θαη ζπλαηλέζεηο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην 

θξάηνο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ. 

Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζεί ην 

θξάηνο, δελ θαηαλννχληαη σο απφξξνηα ηνπ ξφινπ ζηε ζπζζψξεπζε 

θεθαιαίνπ θαη αλαπαξαγσγή θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζρέζεσλ αιιά 

σο κέξνο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα δηαηεξήζεη θαη λα αλαδηνξγαλψζεη 

ην θαζεζηψο λνκηκφηεηαο πνπ ην ίδην θχζεη θαη ζέζεη δηαζέηεη. 

ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ  πξνθχπηνπλ 

δχν ζηξαηεγηθέο επηινγέο: «Μεγηζηνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ νθέινπο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ  

θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο». 

Ζ ζχλδεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηδενινγηθά 

πξνυπνζέηεη πιήξε απηνλνκία ηνπ θξάηνπο ζπλαηξνχκελε κε 

νπδεηεξφηεηα. Σν θξάηνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κφλν ζηε βάζε ήδε 

ππαξρφλησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο (νηθνλνκηθή αληζφηεηα, παηξηαξρία). 

αθψο θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

πνπ πξνθαλψο πνηθίιινπλ ιακβάλνληαο ην ηδενινγηθφ επίρξηζκα 

(Παπαδάθεο, 2003). 

 

1.3.2) ρέζε θξάηνπο-εθπαίδεπζεο-θνηλσλίαο 

Ζ Archer επηρεηξεί λα εξκελεχζεη ηε ζπγθξφηεζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηε βάζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Ζ 

καθξνθνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε νθείιεη λα κειεηά, αθελφο ζχλζεηα 

είδε θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ησλ νπνίσλ απνηέιεζκα είλαη ε 

εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο, ελ πξνθεηκέλσ ην 

θξαηηθφ ζχζηεκα θαη αθεηέξνπ ζχλζεηνπο ηχπνπο θνηλσληθψλ θαη 
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εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ πνπ δίλνπλ κνξθή ζην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ε 

αιιειεπίδξαζε θαη ε αιιαγή ιακβάλνπλ ρψξα. 

 Ζ αλάιπζε ηνπ Weber δηαθξίλεη ηξεηο ηχπνπο δηαπξαγκάηεπζεο: 

1) Δθείλνλ πνπ μεθηλάεη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, θνηηεηέο). 

2) Δθείλνλ πνπ απνηειεί εμσηεξηθή ζπλαιιαγή θαη αθνξά ζηελ 

απζνξκεζηαθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. 

3) Δθείλνλ ηνλ πνιηηηθφ ρεηξηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θξαηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηε δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηελ ηάζε γηα 

έιεγρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ πιεπξάο δηαθφξσλ 

ζπκθεξφλησλ (Εακπέηα,1994). 

 

1.3.3) Απνθέληξσζε θαη εθπαίδεπζε 

Ζ ππεξζπγθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, 

εκπνξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηα δχν κεγάια αζηηθά 

θέληξα (θπξίσο ζηελ Αηηηθή), δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηδηφηππνπ «θξαηηθνχ πδξνθεθαιηζκνχ», ν νπνίνο 

ζπλέβαιε ζηελ θαζπζηέξεζε θαη αλαπαξαγσγή φςεσλ 

ππαλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κε ηελ εγεκνλία ηνπ δίπνινπ 

Αζήλα-Θεζζαινλίθε δεκηνπξγήζεθαλ κηα ζεηξά αζηηθψλ θέληξσλ 

(Πάηξα, Ζξάθιεην, Λάξηζα, Γηάλλελα), πνπ απνηέιεζαλ δηνηθεηηθά 

πνιηηηθά θαη εκπνξηθά θέληξα θαη πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ έληαζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Ζ γεσγξαθηθή 

πχθλσζε ηαπηίζηεθε κε ηελ εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή 

ζπγθέληξσζε κε ζπλέπεηα ηελ αζθπθηηθή θπξηαξρία ελφο θξάηνπο 

ζεξίνπ ηνπ «θέληξνπ» έλαληη κηαο αλίζρπξεο  «πεξηθέξεηαο». 
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Σν κνληέιν απηφ ακθηζβεηήζεθε φρη κφλν ζε επίπεδν 

γεσγξαθηθφ, αιιά θαη ζε επίπεδν ζπγθέληξσζεο ησλ εμνπζηψλ 

γχξσ απφ έλα παλίζρπξν πφιν πνπ ζπκππθλψλεη ηε 

γξαθεηνθξαηία, ην δηνηθεηηθφ ζπγθεληξσηηζκφ θαη ηνλ 

απηαξρηζκφ. Σν αίηεκα γηα ηε κεηαθνξά εμνπζηψλ θαη 

αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο εμνπζίαο ζε ηνπηθφ 

θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζπλάδεη κε ην δήηεκα ηεο απνθέληξσζεο 

ηεο δηνίθεζεο ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο. 

Χο απνθέληξσζε νξίδεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο άζθεζεο 

εμνπζηψλ απφ ηνλ θεληξηθφ κεραληζκφ ζηα ηνπηθά πεξηθεξεηαθά 

φξγαλα δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ νη απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη, φζν 

πην άκεζα θαη πην θνληά ζηελ θνηλσληθή βάζε ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ θαη πεξηθεξεηψλ. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπηθψλ/πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη 

νξγαληθά κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη 

ε ιεηηνπξγία κηαο ζεηξάο αξρψλ, φπσο ε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή, 

ε αλαινγηθφηεηα θαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. 

ηε ζεζκηθή πξνζπάζεηα λα εμνξζνινγηζζεί  ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ην θξάηνο θαιείηαη λα αζθήζεη ηε δηνίθεζε ζε θάζε 

γσληά ηεο επηθξαηείαο εκπίπηεη ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο 

ζε 13 πεξηθέξεηεο, θαζψο θαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ πξψηνπ αιιά θαη 

ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Παξαηεξείηαη κηα 

ζηαδηαθή απεκπινθή ηνπ θξάηνπο απφ κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ λα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαρψξεζε κηαο ζεηξάο δηθαηνδνζηψλ φπσο 

π.ρ. ε ζρνιηθή ζηέγε θαη επηκέξνπο δεηήκαηα θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη πεξηβάιινληνο. 

Παξαηεξείηαη κηα κεηαηφπηζε απφ ην θεληξηθφ ζην ηνπηθφ 

βάζεη ελφο θευλζηαλνχ κνληέινπ δηνίθεζεο. Απηφ ην κνληέιν 

απνζθνπεί ζηε κεηαβίβαζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ελφο 
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δηεπξπκέλνπ πεδίνπ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο, ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Σαπηφρξνλα, φκσο, ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο εληζρχεηαη απφ 

ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ζεζκψλ ηεο ηνπηθήο 

απνθεληξσκέλεο απηνδηνίθεζεο, κε απνηέιεζκα ε απνθέληξσζε 

λα απνηειεί απαηειή επίθαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο. 

 

1.3.3.1) Η απνθέληξσζε ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε 

Οη απνθεληξσηηθέο πνιηηηθέο εκπεξηέρνπλ κηα δπλακηθή, ε 

νπνία κεηαπιάζεη ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή ζε κηα 

θνηλσληθνπνιηηηθή δηαδηθαζία πνπ ελεξγνπνηεί φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο: ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο, 

ζηειέρε εθπαίδεπζεο, ηνπηθνχο πεξηθεξεηαθνχο θαη εζληθνχο 

παξάγνληεο. Ζ απνδέζκεπζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο επί ηεο εθπαίδεπζεο ζπληζηά ζηφρν απηήο ηεο 

πνιηηηθήο. 

Ζ απνθέληξσζε ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά αιιαγψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηηο δηαδηθαζίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

ζρνιείσλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο,  ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζηε δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ  θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κηαο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ 

απνζπκθφξεζε θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθά 

θξαηηθά φξγαλα. 



 

40 

 

Γηαπηζηψλεηαη αλαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ 

απνθέληξσζεο ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ βαζκνχ 

δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ. Ο απηαξρηζκφο δελ 

απνηειεί  πξνλφκην  κφλν ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. Δλδέρεηαη θαη 

ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ε απνθέληξσζε λα ιεηηνπξγήζεη 

αληηδεκνθξαηηθά, αλ ν απνθιεηζηηθφο έιεγρνο αζθεζεί απφ 

νξηζκέλνπο θνξείο κε ακθηιεγφκελνπο θαη αζαθείο ξφινπο 

(Τθαληή, 2011). 

Ζ απνθέληξσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ «απφδνζε ζηηο 

ηνπηθέο εμνπζίεο ησλ αλαγθαίσλ ειεπζεξηψλ γηα ηε θπζηθή ηνπο 

αλάπηπμε». Δπνκέλσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα ην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο απνθέληξσζεο ζα πξνθχςεη ε 

αλαγθαία ειεπζεξία γηα αλάπηπμε. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ ε αλάπηπμε κηαο 

απνθεληξσηηθήο πνιηηηθήο παξακέλεη επίθαηξε δεδνκέλνπ φηη 

ζπρλά ζηε ζχγρξνλε επνρή εκθαλίδνληαη αληηθξνπφκελεο ηάζεηο 

σο  πξνο ην βαζκφ κεηαβίβαζεο απνθαζηζηηθψλ εμνπζηψλ απφ ην 

θεληξηθφ επίπεδν ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζην ζρνιείν, ελψ 

ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνληαη κεραληζκνί ειέγρνπ. 

Ζ αλαγθαηφηεηα απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη, επίζεο, απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ Αζαλαζνχια 

Ρέππα είλαη: 

1) Ζ άκεζε αληίιεςε πνπ ππάξρεη ζηα πεξηθεξεηαθά 

φξγαλα γηα ηε ιχζε ελφο δεηήκαηνο. 

2) Ζ απαιιαγή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο απφ δεηήκαηα 

εηδηθνχ θαη ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

3) Ζ γξεγνξφηεξε θαη κε ιηγφηεξν θφζηνο επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ησλ πνιηηψλ. 
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4) Ζ ακεζφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε 

απήρεζε ησλ ιχζεσλ πνπ ειέγρζεθαλ (Υαηδεζηακάηεο, 

2013). 

Ζ απνθέληξσζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο θαη 

εθαξκνγέο εκθαλίδεηαη κε πνηθίιεο κνξθέο θαη ιεηηνπξγεί ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα αλάπηπμεο απνθεληξσηηθψλ 

πνιηηηθψλ είλαη ηα εμήο: 

1) Ζ κεηαβίβαζε δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ 

ζε πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ απηνλνκία  ησλ 

ζρνιείσλ. 

2) Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ. 

3) Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

4) Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε 

ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηηο 

ίδηεο ηηο κνλάδεο ή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιείν. 

 Ζ κειέηε ησλ Bullock θαη Thomas έθξηλε φηη ε αλάπηπμε 

απνθεληξσηηθψλ πνιηηηθψλ ζην ζρνιείν  ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ελδπλάκσζή ηνπ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δμέηαζαλ ινηπφλ επηκέξνπο ηνκείο εθαξκνγψλ 

πνιηηηθψλ ζην Αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. πγθεθξηκέλα 

κειέηεζαλ ηελ απνθέληξσζε ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο ζρνιηθήο 
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εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη κε ηελ επηινγή ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, 

φπσο είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Δζηίαζαλ ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζρνιείσλ, ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηνπ ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ, ελψ ηφληζαλ ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο ηεο θαηαλνκήο 

ην ζρνιηθνχ ρξφλνπ  απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα 

νηθνλνκηθά ηνπ ζρνιείνπ ζπλδέζεθαλ κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ. Άιινη ηνκείο ηεο 

απνθεληξσηηθήο πνιηηηθήο αθνξνχλ ζηηο εγγξαθέο ησλ καζεηψλ, 

ζηε δηακφξθσζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζήο ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ ζρνιείσλ. 

Οη ζηφρνη ηεο απνθεληξσηηθήο πνιηηηθήο είλαη νη εμήο: 

1) Αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο φισλ ησλ αηφκσλ. 

2) Πνηνηηθή εμέιημε ησλ γλψζεσλ θαη νπζηαζηηθή θαηαλφεζε 

απηψλ. 

3) Γηακφξθσζε κηαο επέιηθηεο θαη κε αληαπφθξηζε ζηηο 

ηξέρνπζεο αλάγθεο αγνξάο εξγαζίαο. 

4) Δπίηεπμε ζηαζεξήο πξνφδνπ κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ εζληθψλ ζηφρσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε. 

5) ηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ είλαη άλεξγνη ή βξίζθνληαη ζε θάπνηα 

κεηνλεθηηθή ζέζε, ψζηε λα βξνπλ εξγαζία. 

6) Δλζάξξπλζε ζρεδίσλ, πξαθηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζηελ 

εξγαζηαθή απαζρφιεζε πνπ πξνσζνχλ ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο  

θαη θαηαξξίπηνπλ ηα εκπφδηα γηα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

7) Παξνρή θαηάιιεισλ εθνδίσλ ζηνπο λένπο ρξήζηκσλ ζηελ 

ελήιηθε κεηέπεηηα δσή ηνπο. 

8) Αλαγλψξηζε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ  θαη δπλαηνηήησλ.  
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9) Δλίζρπζε θαη ππνζηήξημε φισλ ησλ καζεηψλ, ψζηε ν θαζέλαο 

λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ δηαξθψο 

αλαθχνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

10) Αλάδεημε θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ζεβαζκφο 

ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ  ησλ αηφκσλ ζηε κάζεζε θαη ζηελ  

εθπαίδεπζε. 

11) Πξνψζεζε επθαηξηψλ κάζεζεο γηα φζνπο αλήθνπλ ζε 

εζληθέο κεηνλφηεηεο, γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γηα 

ελήιηθεο εξγαδφκελνπο. 

Αλ θαη νη πξναλαθεξζέληεο ζηφρνη αλαθέξνληαη ζηελ Αγγιία, 

σζηφζν, ζα κπνξνχζαλ λα επδνθηκήζνπλ θαη ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο σο νξγαληθά κέξε ησλ 

επξχηεξσλ δεκφζησλ θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ  πνπ θαηά θαηξνχο 

έρνπλ εθαξκνζηεί αληαλαθινχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

ησλ αληηθάζεσλ, ησλ αδπλακηψλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ πθίζηαληαη  

ζε πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη ζπλδηθαιηζηηθφ επίπεδν. Σν αίηεκα γηα 

ηε δηακφξθσζε κηαο ελαιιαθηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε 

εζσηεξηθφ επίπεδν ηαπηίδεηαη κε ηε γεσγξαθηθή απνθέληξσζε, ηε 

ιατθή ζπκκεηνρή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θνηλσληθή ινγνδνζία, θαζψο 

θαη ηνλ δεκνθξαηηθφ θνηλσληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

απειεπζέξσζε δπλάκεσλ. 

Οη θνηλσληθνί αγψλεο γηα ηελ θαζνιηθή δεκφζηα θαη δσξεάλ 

παηδεία, γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ επηζεσξεηηζκνχ θαη ηεο 

ρεηξαγψγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, γηα ζπκκεηνρή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κέζα απφ φινπο ηνπο ηχπνπο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ εκπεξηείραλ ην αίηεκα γηα απνθέληξσζε θαη 



 

44 

 

κεηαβίβαζε εμνπζηψλ θαη δηθαηνδνζηψλ ζηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ Γ.Ο.Δ. επηρείξεζε λα θαηαζέζεη πιήξεηο ζέζεηο ζρεηηθά κε 

ην δήηεκα ηεο απνθέληξσζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε. Ζ Α‟ Βάζκηα 

Δθπαίδεπζε παξνπζηάδεηαη ζεηηθή σο πξνο ηελ απνθέληξσζε, 

εθφζνλ απεπζχλεηαη πξσηίζησο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Χο θπξίαξρν δήηεκα ηίζεηαη ε θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ. ια ηα εθπαηδεπηηθά κνληέια εθπαηδεπηηθήο 

απνθέληξσζεο είλαη αδηαπξαγκάηεπηα. Εεηνχκελν είλαη ε 

αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα απνηξαπνχλ 

«δπλάκεηο ηεο αγνξάο» λα εηζρσξήζνπλ ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο θαη λα κεηαηξαπεί ην δεκφζην ζρνιείν ζε 

δεκνθξαηηθή πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ρξήδεη αλαπξνζδηνξηζκνχ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη απφ ηελ 

άιιε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο, ψζηε ην ζρνιείν λα 

ζπλδεζεί κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σν ζρνιείν πξέπεη λα 

γίλεη πην αλζξψπηλν θαη ρψξνο δεκηνπξγίαο κε ην καζεηή ζην 

θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. 

Κξίλεηαη ζθφπηκε  ε έληαμε εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, λέσλ 

ηερλνινγηψλ, δηαπνιηηηζκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη κνξθσηηθήο αληαιιαγήο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. 

εκαζία δίλεηαη θαη ζην ζεζκφ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ πνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ παηδαγσγηθή ειεπζεξία. Σν Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην κε απνθεληξσκέλε θαη αλαβαζκηζκέλε κνξθή κπνξεί 

λα απνηειέζεη ην θαζνδεγεηηθφ φξγαλν ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. 

Ζ Γ.Ο.Δ δεηεί ηελ θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ πνπ ζεζκνζεηεί 

φ,ηη έγηλε κε βηαζχλε θαη ρσξίο δηάινγν. πγθεθξηκέλα πξνηείλεη: 
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1) Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο λα κε δηνξίδεηαη αιιά λα 

επηιέγεηαη απφ ην ζπκβνχιην επηινγήο πξντζηακέλσλ κε 

κεηξήζηκα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.  

2) πκκεηέρνπλ ηξίηνπ αηξεηνχ εθπξνζψπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα Δθπαίδεπζεο (Π.Τ..Π.Δ). 

3) Καηάξγεζε ηνπ Π.Γ 399/95 θαζψο πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα Π.Τ..Π.Δ 

θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πεξηέρεη ηε δηαηχπσζε χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ Π.Τ.Π.Δ θαη έηζη δε ιεηηνπξγεί δεζκεπηηθά γηα 

ηνπο Ννκάξρεο. 

4) Ζ Σνπηθή θαη Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ζεσξείηαη φηη κπνξεί 

λα έρεη επνηθνδνκεηηθή ζπκβνιή ζηελ πιηθνηερληθή 

ππνζηήξημε θαη ππνδνκή. Ήδε νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο 

ζπληεξνχλ θαη επηζθεπάδνπλ ηα θηήξηα. Οη ζεζκνί ηεο 

Απηνδηνίθεζεο παξεκβαίλνπλ ππνζηεξηθηηθά, ρσξίο 

παξέκβαζε ζηελ νξγάλσζε θαη δνκή ηεο εθπαίδεπζεο. Οη 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο , ηα αζθαιηζηηθά θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αδηαπξαγκάηεπηα. Ζ πξφζιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δε γίλεηαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο αιιά απφ ηελ 

επεηεξίδα (Γεκεηξηάδεο, Φσηφπνπινο & Κπξίδεο, 2010:447-

479). 

 

 

1.4) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

1.4.1) θνπόο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο  

χκθσλα κε Άξζξν ηνπ λφκνπ 1566/85 γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε εθπαίδεπζε 

ζπκβάιεη ζηελ νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ 



 

46 

 

δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε 

αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη θαηαγσγή λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ 

δεκηνπξγηθά.  

1.4.1.1) Παξάγνληεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ 

είλαη: 

1) Πξνζσπηθφηεηα θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ 

θιάδσλ θαη βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

2) Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ζρνιηθά βηβιία θαη ινηπά δηδαθηηθά 

κέζα. 

3) Γηνίθεζε πνπ εμαζθαιίδεη φιεο ηηο αλάγθεο θαη πξνυπνζέζεηο 

θαη ηα κέζα γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 

4) Γεκηνπξγία απαξαίηεηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο κε ηελ 

αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε. 

 

1.4.2) Γνκή ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαθξίλεηαη ζηελ Α‟ Βάζκηα 

(Νεπηαγσγεία, Γεκνηηθά), Β‟ Βάζκηα (Γπκλάζηα, Λχθεηα) θαη Γ‟ Βάζκηα 

(ΑΔΗ,ΣΔΗ)  Δθπαίδεπζε. Παξακέλνπλ κφλν ηα εθθιεζηαζηηθά ιχθεηα. 

Λεηηνπξγνχλ ηα ιχθεηα κε θαηεπζχλζεηο (ζεσξεηηθή, ζεηηθή θαη 

ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε). Με ην Ν.2649 ζεζπίζζεθαλ ηα ηερληθά 

επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηήξηα (Σ.Δ.Δ), πνπ εηζάγνληαη νη θάηνρνη 

απνιπηεξίνπ γπκλαζίνπ ρσξίο εμεηάζεηο. 

Ζ Γ‟ Βάζκηα Δθπαίδεπζε απνηειείηαη απφ απηνδηνηθνχκελα 

Ννκηθά Πξφζσπα Γεκφζηνπ Γηθαίνπ. 

 

 

1.4.3) Γηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ δύν πξώησλ βαζκίδσλ 
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Ζ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ δχν πξψησλ βαζκίδσλ δηέπεηαη απφ 

ην εζληθφ θαη λνκαξρηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη απφ ην επίπεδν ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1) Σν εζληθφ επίπεδν πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο, ηα θεληξηθά ππεξεζηαθά 

πεηζαξρηθά θαη γλσκνδνηηθά ζπκβνχιηα. 

2) Σν λνκαξρηαθφ επίπεδν απνηειείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο-

Γξαθεία-Δθπαηδεπηηθνχο. 

3) Σν επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο  πεξηιακβάλεη ηνλ δηεπζπληή, 

ηνλ ππνδηεπζπληή θαη ην χιινγν Γηδαζθφλησλ. 

1.4.4) Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Σ.Δ.Δ) θαη Ιλζηηηνύηα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.) 

Ζ ηερληθή επαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε σο ππνζχζηεκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη σο απνζηνιή ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ 

γηα άζθεζε επαγγέικαηνο, αιιά θαη γηα ηελ επξχηεξε κφξθσζε. 

χκθσλα κε ην Ν.2009/92 ηα Η.Δ.Κ δελ εληάζζνληαη ζε 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. θνπφο ηνπο είλαη ε παξνρή θάζε είδνπο 

επαγγεικαηηθήο αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο γλψζεο , ε εμαζθάιηζε 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ κε ηε δηδαζθαιία  

επηζηεκνληθψλ, ηερληθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ 

θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα αλάινγσλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ (ατηε, 2000). 

 

1.4.5) Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ  

ζπζηήκαηνο  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη εηδηθά κεηά ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ 

Π.Α..Ο.Κ ην 1981 ε ηάζε γηα ηελ ππεξεθπαίδεπζε έγηλε πνιχ πην 
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έληνλε, θαζψο ηδξχζεθαλ Παλεπηζηήκηα θαη απμήζεθε ππεξβνιηθά ν 

αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζηελ Γ‟ Βάζκηα εθπαίδεπζε.  

Σν επίπεδν ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε παξακέλεη 

πνιχ ρακειφ, αθνχ αληηπξνζσπεχεη ην 1/3 ηνπ κέζνπ φξνπ αλά καζεηή 

ησλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α. Οη εθπαηδεπηηθέο αξρέο ιέλε φηη είλαη ρακειφ 

ην επίπεδν ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ.  

Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο έρεη αληίθηππν ζηνπο ηξφπνπο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Απφ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

άπνςε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ εγρεηξηδίνπ 

γηα θάζε ζρνιηθφ κάζεκα θαη απφ ηελ εθαξκνγή έληνλα ηππνπνηεκέλσλ 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ Γηεζλψλ Δλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο επίδνζεο (Η.Δ.Α) θαη ( Π.Η..Α) αλαδεηθλχνπλ ρακειά 

επίπεδα καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο. 

χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία απφ ην 2000 ην 99% ησλ 

καζεηψλ νινθιεξψλνπλ ηε θνίηεζε ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ζε απηφ ην πιαίζην θαη ε εηζξνή 

ησλ κεηαλαζηψλ (Αιβαλία, νβηεηηθή Έλσζε) θαζψο θαη ε 

ππνγελλεηηθφηεηα πνπ απμάλεηαη. Αλαπηχζζνληαη έηζη εθπαηδεπηηθέο 

αληζφηεηεο ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, φζν θαη ζηηο 

επηζηεκνληθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρνιηθψλ 

απνηπρηψλ. 

Οη θπβεξλήζεηο ηνπ Π.Α..Ο.Κ. θαη ηεο Ν.Γ. πξνζπάζεζαλ λα 

πξνσζήζνπλ ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη θπβεξλήζεηο ηνπ Π.Α..Ο.Κ. ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηεξηδφκελεο ζε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη ησλ  Παηδείαο ηνπ 1984 (αξηζ. εγγξάθνπ 7706/84 EDUC 50) έιαβαλ 

κέηξα γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία. 
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Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνεγήζεθε φηη ε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα 

δηαδνρηθά Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο πνπ είραλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαζφξηζε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ εθαξκφζζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζεί ν ζρνιηθφο απνθιεηζκφο θαη ε ζρνιηθή απνηπρία. Ζ 

αληηκεηψπηζε ηεο πξνθείκελεο θαηάζηαζεο πξνυπνζέηεη ηε βειηίσζε 

ησλ ππνδνκψλ ηεο επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαζψο θαη ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ (Βαξλάβα-θνχξα, Σ & 

Βεξγίδεο, Γ & Καζζίκε, Υ, 2014). 

1.4.6) Αξρέο θαη ζηόρνη ΤΠΑΙΘ 

Οη αξρέο θαη ζηφρνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη νη εμήο: 

1) Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη δεκνθξαηηθή, ελψ ν θάζε πνιίηεο λα 

έρεη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

2) Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα έρεη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο θαη λα 

ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο απνηξνπήο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη εμαζθάιηζεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

3) Ζ ελίζρπζε ηνπ Γεκφζηνπ θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο 

ζπληζηά ζεκέιην εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

4) Ζ αλζξσπηζηηθή παηδεία, ε θαιιηέξγεηα ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο καο παξάδνζεο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο απνηεινχλ ζηαζεξέο αξρέο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. 

Οη αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είραλ ηηο εμήο ζπλέπεηεο: 

1)         Ζ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Γεληθψλ Δμεηάζεσλ απφ 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 θαη ε θαζηέξσζε ηεο αλνηρηήο πξφζβαζεο 

ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαζψο θαη ε δηεχξπλζε ησλ 

επηινγψλ πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηνπο απφθνηηνπο ηνπ 
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Λπθείνπ θαη ε ξαγδαία αχμεζε ησλ εηζαθηέσλ ησλ Α.Δ.Η θαη Σ.Δ.Η 

είλαη κεξηθέο. 

2)          Ζ δεκηνπξγία λέσλ επέιηθησλ πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

Δπηινγήο ζηα ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

1997-98. 

3)          Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζηα Α.Δ.Η θαη 

Σ.Δ.Η. 

4)         Ζ δηεχξπλζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζηα Α.Δ.Η θαη 

Σ.Δ.Η. 

5)         Ζ δηεχξπλζε ησλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε 

ελίζρπζε ηεο έξεπλαο. 

6)         Δλίζρπζε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηε 

δεκηνπξγία Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ 

κε ηελ ελίζρπζε ηεο Β‟ Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη κε ηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

7)         Ζ αλαβάζκηζε ηνπ Λπθείνπ ζε απηνηειή  θαη νπζηαζηηθή 

εθπαίδεπζε πνπ παχεη λα απνηειεί πξνζάιακν ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ζπκπιήξσκα ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη ηεο 

Παξαπαηδείαο. Παξάιιεια δεκηνπξγείηαη ην Δληαίν Λχθεην 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο Δπξψπεο. 

8)         Ζ δηακφξθσζε Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

απφ ην Γεκνηηθφ κέρξη ην Λχθεην κε εληαίνπο ζηφρνπο θαη αξρέο 

γηα ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ε 

εθαξκνγή ηνπ απφ ην λέν δηδαθηηθφ έηνο (1998-99). 

9)          Ζ δηακφξθσζε λέσλ Α.Π. Γπκλαζίνπ, Γεκνηηθνχ θαη ε 

εθαξκνγή απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1998-99. 

10) Ζ γελίθεπζε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ε εηζαγσγή ηνπ 

νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ. 
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11) Ζ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ Δηδηθψλ Σερληθψλ ρνιψλ γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο  θαη ε ίδξπζε ζε θάζε λνκφ Κέληξσλ 

Γηάγλσζεο Τπνζηήξημεο ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο. 

12) Ζ εηζαγσγή πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

13) Ζ θαηάξγεζε ζηαδηαθά ηεο επεηεξίδαο θαη ε εηζαγσγή 

ζπζηήκαηνο πξφζιεςεο κε αμηνθξαηηθά εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνλνκήο Πηζηνπνηεηηθνχ 

Παηδαγσγηθήο Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο. 

14) Δηζαγσγή ζπζηήκαηνο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. Αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ. 

Πξνθχπηεη θαη ζχζηεκα απηναμηνιφγεζεο πνπ εληάζζεηαη ζην 

Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. 

 

1.4.7) Βαζκίδεο Δθπαίδεπζεο 

Οη ζηφρνη ηνπ Τπνπξγείνπ επηηπγράλνληαη θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο είλαη 

εκθαλείο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1.4.7.1) Οινήκεξν Νεπηαγσγείν 

1) Αλαβάζκηζε ηεο λεπηαθήο αγσγήο θαη ε νινθιεξσκέλε 

πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν.  

2) Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ θξαηηθήο κέξηκλαο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ 

κνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ. 

3) Ζ εμππεξέηεζε ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ. 

4) Σν πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ πνπ θξίλεηαη κε βάζε 

εθπαηδεπηηθά, θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά θξηηήξηα, πξνβιέπεη 

σξάξην ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο  07:45-16:00 θαη εθαξκφζζεθε απφ 

ην Φζηλφπσξν ηνπ 1997. 

1.4.7.2) Γεκνηηθό ρνιείν-Οινήκεξν 
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1) Τπνρξεσηηθά καζήκαηα Α.Π 

2) Πξναηξεηηθά κειέηε καζεκάησλ ηεο επφκελεο κέξαο θαη 

δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε κε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζε αηνκηθή 

ή νκαδηθή βάζε κε ηελ θαζνδήγεζε απφ επηκνξθσκέλν δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ. 

3) Πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. 

4) Παξέκβαζε ησλ γνλέσλ ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ. 

 

1.4.7.3) Γπκλάζην 

1) εκαληηθή δηαξξνή ζηε δηάξθεηα ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

2) Αλάγθε αλαλέσζεο ηνπ Α.Π. ζρνιηθψλ βηβιίσλ. 

3) πκπίεζε ηεο γπκλαζηαθήο εθπαίδεπζεο ιφγσ επαλάιεςεο χιεο 

ηνπ δεκνηηθνχ  ζρνιείνπ ζηελ Α‟ ηάμε θαη επηθέληξσζεο ζε 

ζέκαηα δέζκεο. 

                            

1.4.7.4) Δληαίν Λύθεην  

Οη ζπνπδέο ζην Δληαίν Λχθεην έρνπλ σο ζηφρνπο: 

1) Παξέρνπλ γεληθή παηδεία πςεινχ επηπέδνπ θαη  βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο ζηελ πξνψζεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα παίξλνπλ 

πξσηνβνπιίεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο επηλνεηηθφηεηάο ηνπο θαη ζηελ 

απφθηεζε θξηηηθήο θαη αθεξεκέλεο ζθέςεο. 

2) Να πξνζθέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη λα εμαζθαιίδνπλ φια 

ηα εθφδηα πνπ απαηηνχληαη  γηα ηε ζπλέρηζε ζπνπδψλ ζηελ 

επφκελε βαζκίδα. 

3) Να ηνπο παξέρνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ κεηά ηελ 

έμνδφ ηνπο απφ ην Λχθεην λα έρνπλ πξφζβαζε ελδερφκελα κε 

θάπνηα εμεηδίθεπζε ή θαηάξηηζε ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο. 
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4) Σν εζληθφ απνιπηήξην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα: α) Δγγξαθήο ζηε Γ‟ 

Βάζκηα Δθπαίδεπζε, β) πκκεηνρή ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

ηνπ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ, γ) Απφθηεζε επαγγεικαηηθήο 

εμεηδίθεπζεο κεηά ηε θνίηεζε ζε κεηαιπθεηαθά ηδξχκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δ) Πξφζιεςε ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ 

ηνκέα. 

 

1.4.7.5) Αλνηρηή Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

χκθσλα κε ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ε Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν πξνζθέξεη: 

1) πκβαηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πνπ δηεπξχλνληαη θαη 

αλακνξθψλνληαη. 

2) Νέα Παλεπηζηήκηα θαη Σερλνινγηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

Δπηινγήο (Διεχζεξνη Κχθινη πνπδψλ). 

3) Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε είηε απφ Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην θαη απφ ηκήκαηα ησλ πθηζηάκελσλ ηδξπκάησλ ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Κάηζηθαο & Καββαδίαο, 1998). 

 

1.5) ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΟ ΚΡΑΣΟ ΚΑΙ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

1.5.1) Θεζκηθό πιαίζην θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο πξσηνβάζκηαο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

 χκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα 

αλαθέξεηαη φηη ε δηνίθεζε φισλ ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. ηελ αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ 

αλήθεη: 

1) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία παηδηθψλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ θαη 

λεπηαγσγείσλ, θέληξσλ ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, 
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βξεθνθνκείσλ, νξθαλνηξνθείσλ, Κ.Α.Π.Ζ., θέληξσλ ππνζηήξημεο 

θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο θαη ε κειέηε 

θαη ε εθαξκνγή θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

2) Ζ ίδξπζε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

θέληξσλ, ζρνιψλ δηδαζθαιίαο, κνπζηθήο, ρνξνχ, δσγξαθηθήο θαη 

θέληξσλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαζψο θαη ε κειέηε θαη 

εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ  πξνγξακκάησλ. 

3) Ζ εμαζθάιηζε ζηέγεο θαη δεκηνπξγίαο ζεξέηξσλ. 

4) Ζ κειέηε δηαρείξηζεο θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ νηθηζηηθήο θαη 

πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο. 

5) Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε 

πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ θαη ε θαηάξηηζε 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο άκεζεο βνήζεηαο θαη ζεξαπείαο. 

6) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πνιηηηζηηθψλ, πλεπκαηηθψλ θέληξσλ, 

βηβιηνζήθεο, κνπζεία, πηλαθνζήθεο, ζέαηξα, επηζθεπή/ζπληήξεζε 

ηζηνξηθψλ θηηξίσλ πνπ παξαρσξνχληαη απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο 

θνξείο, ζπληήξεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

7) Ζ θαηαζθεπή, επηζθεπή , ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ, δεκνζίσλ 

ζηαδίσλ, γπκλαζηεξίσλ, αζιεηηθψλ θέληξσλ. 

 

1.5.2) Παηδηθνί βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί 

Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ 

ππαγφηαλ αξρηθά ζην θξάηνο ζχκθσλα κε ην Α.Ν. 2/11/1935 «Πεξί 

εζληθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ επνπηεχνπζα αξρή ησλ ζηαζκψλ ήηαλ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. χκθσλα κε 

ην Φ.Δ.Κ. 158 21/9/1992 θαη κε ην Ν.2082/1992 «Αλαδηνξγάλσζε ηεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη θαζηέξσζε  ησλ λέσλ ζεζκψλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο» νξίδεηαη φηη αξκφδην γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 



 

55 

 

παηδηθψλ βξεθνλεπηαθψλ ή βξεθηθψλ ζηαζκψλ είλαη κφλν ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

ην άξζξν 12 νξίδεηαη φηη θαζ‟ εμαίξεζε ηνπο σο άλσ 

αλαθεξφκελνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ κε δαπάλεο ηνπο, κεηαμχ άιισλ νη δήκνη θαη θνηλφηεηεο». 

χκθσλα κε ην Φ.Δ.Κ 90, 13/6/1994 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 3
ε
 

παξάγξαθν αλαθέξεηαη ε άδεηα πνπ σο πξνυπφζεζε ζέηεη ηελ έγθξηζε 

ηεο ίδξπζεο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ζην Ννκάξρε. Ο Ν.2218/1994 

«Ίδξπζε λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζην 

άξζξν 41 νξίδεη  φηη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 

αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ. 

ην άξζξν 42 (ζην πιαίζην ηνπ Φ.Δ.Κ. 30/5/1997) αλαθέξεηαη ε 

κεηαβίβαζε ησλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ππφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν 2/11/1935 ζηνπο δήκνπο εθφζνλ έρνπλ 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 5.000 θαηνίθσλ. Ζ πξάμε κεηαβίβαζεο γίλεηαη κε 

απφθαζε νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ο Ν.2503/1997 «Γηνίθεζε νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», νξίδεη ζην άξζξν 9, φηη νη θξαηηθνί παηδηθνί θαη 

βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν 

1935 κεηαθέξνληαη ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, αθνχ έρνπλ 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 4.000 θαηνίθσλ ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ησλ 

νπνίσλ βξίζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά 

πξφζσπα. 

χκθσλα κε ην Φ.Δ.Κ. 930/11/2001 θαη κε ην Ν.2880/2001 

«Πξφγξακκα γηα ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαζνξίδεηαη φηη νη βξεθνλεπηαθνί 

ζηαζκνί πνπ ηδξχζεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Α.Ν. 1935 
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πεξηέξρνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. 

Λεηηνπξγνχλ σο δεκνηηθά, θνηλνηηθά, λνκηθά πξφζσπα θαη νη δαπάλεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαιχπηνληαη απφ ηνπο Κ.Α.Π. 

 

 

 

1.5.3) Καηαζθεπή επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ  

ην Φ.Δ.Κ. 90, 13/6/1994 νξίδεη φηη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ. Οη πφξνη πξνέξρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηηξίσλ. Καηαλέκνληαη απφ ην Τπνπξγείν ζηηο 

λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη θαηφπηλ απηέο, ηνπο δηακνηξάδνπλ ζηνπο 

νηθείνπο Ο.Σ.Α ζηηο αξκφδηεο ρνιηθέο Δπηηξνπέο. 

Ο Ν.2880/2001 (ζην Φ.Δ.Κ.930/1/2001) θαζνξίδεη φηη κε απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Παηδείαο θαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. εηζάγνληαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ θαη γηα θάζε 

εηδηθφηεξν ζέκα πνπ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ γηα ηηο 

εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ  θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο εθηέιεζεο έξγσλ.  

1.5.4) Κέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη 

πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ζην πιαίζην ηνπ Β‟ Κνηλνηηθνχ 

Πιαηζίνπ ηήξημεο, πεξηέρεη ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο. Φνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ήηαλ ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Σακείν. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επνπηεχνληεο είλαη ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο ,νη επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α.  ,νη δηαδεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

νη αζηηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήλνπλ νη πξσηνβάζκηνη Ο.Σ.Α.  
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1.5.5) Μεηαθνξά καζεηώλ ζην ζρνιείν  

ην άξζξν 29 (Φ.Δ.Κ. 167Α) ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ 

Κψδηθα νξίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Ν.1566/1885 (Φ.Δ.Κ. 1672Α) ε 

κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζηνλ ηφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ Ο.Σ.Α. είηε κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηδηφθηεησλ κέζσλ κεηαθνξάο, είηε κε ηε ρξήζε  ησλ 

ζπλήζσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ κέζσλ. 

Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαηαλέκνληαη ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο νη 

πηζηψζεηο γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη  ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ 

Δζσηεξηθψλ θαη Παηδείαο  θαζνξίδνληαη θξηηήξηα θαηαλνκήο ησλ 

Πηζηψζεσλ ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο (Δ.Δ.Σ.Α.,1995:643-644).  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ-ΜΟΝΣΔΛΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
2.1) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

2.1.1) Οξηνζέηεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

 Ζ ελλνηνινγηθή ζχγρπζε πνπ παξαηεξείηαη δηεζλψο αλαθνξηθά κε 

ηνλ φξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο επέβαιε ηε δηαζαθήληζε ηνπ φξνπ. 

Κάπνηνη κειεηεηέο ζπγρένπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ελλνψληαο φηη 

είλαη θαηλφκελν θαη θάπνηνη άιινη, φηη είλαη επηζηήκε. χγρπζε 

επηθξαηεί θαη θαηά ηε δηαζαθήληζε ηνπ φξνπ «πνιηηηθή». Ο φξνο 

«πνιηηηθή» ρξεζηκνπνηείηαη ζε εληειψο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία.  

Οη κνξθέο νξηνζέηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη νη εμήο: 

1) ε εμνπζηαζηηθή επηθνηλσλία,  

2) ην ζψκα ζχλνιν αιιειεπηδξψλησλ δξάζεσλ,  

3) ε δέζκε ιχζεσλ ζε θάπνην ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. 

 Ο φξνο «πνιηηηθή», ελ πξνθεηκέλσ, γίλεηαη αληηιεπηφο σο έλα 

ζχλνιν-ζψκα ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ εμνπζίαο, κηα «νηθνλνκία ηεο 
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δχλακεο», αιιά θαη κηα ζχλζεζε ιφγνπ θαη δξάζεο ιέμεσλ, ζεκαζηψλ 

θαη πξάμεσλ. 

 Πνηα φκσο ε εξκελεία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο; Ο φξνο 

«εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή» ζπλδέεηαη κε: 

1) ηε κάζεζε κηαο ζεηξάο γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία αηφκσλ κε 

εληαία θαηαλφεζε, πνπ αθνξά ζηηο ζεσξεηηθέο επηζηεκνληθέο 

βάζεηο αιιά θαη ζε εζηθέο θαηεγνξίεο θαη ηδέεο, 

2) ηε κάζεζε κηαο θνπιηνχξαο, ησλ ζπλαξηεκέλσλ κε απηήλ αμηψλ, 

πνπ ζπληζηνχλ έλα ζχζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

ξφισλ (θνηλσληνινγηθφο νξηζκφο), 

3) ηα ζέκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (ζρνιηθά θηίξηα) θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, 

4) φ,ηη ζπλδέεηαη κε ηε δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο κάζεζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ κνξθσκέλνπ αηφκνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, άιινηε ζπλαξηάηαη κε ηηο επηινγέο ελφο 

πξνζψπνπ ή κηαο νκάδαο πξνζψπσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ή ηηο 

ζπλδειψζεηο απηψλ ησλ επηινγψλ θαη άιινηε ζεσξείηαη έλα 

νινθιεξσκέλν πιάλν δξάζεο, ελψ ζπρλά εθιακβάλεηαη σο ην ζχλνιν 

θάπνησλ πξαγκαηηθψλ δειψζεσλ θαη ε ρξήζε ηνπο σο δνκηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ελφο πνιηηηθνχ ιφγνπ ή θαη κηαο λνκνζεζίαο. 

Γηα θάπνηνπο άιινπο κειεηεηέο ν φξνο εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ηαπηίδεηαη κε ηνπο θαλφλεο, πνπ δηέπνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε.  

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, επίζεο, δηαθξίλεηαη ζηε 

κηθξνεθαξκφζηκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηε καθξνεθαξκφζηκε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Ζ κηθξνεθαξκφζηκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ζρεδηάδεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ 

κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ζ καθξνεθαξκφζηκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ζρεδηάδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ζπλδέεηαη 

κε ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζπλεπψο αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε 

εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ ή θαη πξνβιεκάησλ-ζεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη 

είηε κε θάπνηεο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο εθθάλζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είηε κε ην ζχλνιν ησλ βαζκίδσλ, ζεζκψλ θαη εθθάλζεψλ 

ηνπ. Δπίζεο, επηρεηξεί  αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή ζθνπνζεζία θαη ηε 

θηινζνθία πνπ δηαηξέρεη λα πξνσζήζεη είηε κε ηε κεηάδνζε 

πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θαη θνηλσληθψλ ξφισλ είηε κε ηε κάζεζε ελφο 

δηεπξπκέλνπ αληηιεπηηθνχ πεδίνπ, πνπ εδξάδεηαη ζε επηζηεκνληθέο 
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ζεσξεηηθέο βάζεηο είηε κε ηε δηαζθάιηζε εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ θαη 

ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ ηελ ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

 

2.1.2) Σν πεξηερόκελν θαη ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο 

Σν πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζπλίζηαηαη ζε 

ζεκαίλνπζα ζχλζεζε δειψζεσλ, αλαθνξψλ, ηζρπξηζκψλ θαη εληνιψλ,  

πνπ αθνξνχλ εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη γεγνλφηα. Σν πεξηερφκελν 

ππνδεηθλχεη έλα ζθνπφ πνπ πξέπεη λα πινπνηεζεί, θαη κηα δξάζε, ε νπνία  

πξέπεη λα επηηεπρζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ. 

 ε απηήλ ηελ εμέιημε ζπληείλεη ηε λεφηεξε ηάζε, πνπ ζέιεη ηνπο 

ζρεδηαζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο λα θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελφ 

ηεο, φληαο ζε «δηάινγν» κε κηα ζεηξά αλαιπηψλ, πνπ εηδηθεχνληαη ζηε 

δηάγλσζε ησλ ηάζεσλ ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή θαη 

κέζσ απηψλ ζηελ πξφγλσζε ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα. Ο πξναλαθεξζείο δηάινγνο επηβάιιεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

«επέιηθηνπ» πεξηερνκέλνπ.  

 ε θάζε πεξίπησζε, ν δηάινγνο απηφο απνηειεί κέξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ιφγνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σν πεξηερφκελν, ε 

ηδενινγία γηα ηελ εθπαίδεπζε, πνπ ην δηέπεη θαη νη ζηφρνη, πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ βξίζθνληαη ζε ζηελή ζπλάξηεζε κε ην ζψκα δξάζεσλ,  

πνπ πξνηείλνληαη  απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ή πνπ νη απνδέθηεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο εληέιινληαη πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπο. 

 Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην 

πεξηερφκελν θαη ην πιαίζην δξάζεο εηζεγείηαη κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

πνπ ζπλαξηάηαη κε ην πιαίζηφ ηεο, ζην νπνίν εκπεξηέρνληαη θνηλσληθέο, 

πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο, ηδενινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο, αθνχ ν 

θξαηηθφο κεραληζκφο απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ θνηλσληθή κεραλή θαη 

αθεηέξνπ ε εθπαίδεπζε απνηειεί  φξν ζπγθξφηεζεο ηνπ θξάηνπο. 

 Ζ εθπφλεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ Mc Nay, 

δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: 

1) ηελ πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ζε εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, εθζέζεηο 

επηηξνπψλ, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ζε πνηνπο 

ηνκείο είλαη απαξαίηεηεο νη παξεκβάζεηο, 

2) ηελ ελζάξξπλζε-παξφηξπλζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ξεηνξεία 

ππνπξγψλ πεξί αλάγθεο κεηαξξχζκηζεο ζηελ εθπαίδεπζε, 

άξζξσζε ζρεηηθνχ ιφγνπ απφ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, κέζσ 

ζπκπνζίσλ-εκεξίδσλ θαη επηξξνή ησλ Μ.Μ.Δ., πνπ ελζαξξχλνπλ 
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ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ πνιηηηθήο θαη 

κεηαξξχζκηζεο, 

3) ηε λνκνζεζία πνπ απνηειεί ηνλ «θαλνληζηηθφ ηξφπν» δηαρείξηζεο 

ηεο αιιαγήο απφ ηηο θπβεξλήζεηο (Παπαδάθεο, 2003). 

 

2.1.3) Πξνζεγγίζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

2.1.3.1) Φηιειεύζεξεο πξνζεγγίζεηο  

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έιαβε θηιειεχζεξεο, καξμηζηηθέο θαη 

πινπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θηιειεχζεξεο 

πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζπλίζηαληαη ζηα εμήο ζέκαηα: 

1) ηελ εμαθξίβσζε ηνπ ζεκείνπ θαη ησλ ζθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο  

λνκηκνπνηείηαη ε παξέκβαζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ζηα ζέκαηα 

ηεο εθπαίδεπζεο 

2) ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο επηινγήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηεο 

επηινγήο ησλ γνλέσλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δεκφζηα πξφβιεςε 

θαη «πξφλνηα». 

3) ηελ άζθεζε  θξηηηθήο ζηε δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, πνπ 

ελνρνπνηνχληαη σο γξαθεηνθξαηηθά θαη αλαπνηειεζκαηηθά σο πξνο 

ην αίηεκα ηεο ηζφηεηαο. 

4) ηελ πξνβνιή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

κνληέινπ ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αγνξάο σο κφλε 

ιχζε γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

 

2.1.3.1.1) Κεληξηθή ηδέα ηεο θηιειεύζεξεο πξνζέγγηζεο 

           χκθσλα κε ηε θεληξηθή ηδέα ηεο θηιειεχζεξεο πξνζέγγηζεο  

(Friedman),  ε εθπαίδεπζε είλαη έλα αληηθείκελν γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, δηφηη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

πνιίηε. Μηα ζηαζεξή θαη δεκνθξαηηθή θνηλσλία είλαη αδχλαηε, ρσξίο 

έλα “minimum” βαζκφ αιθαβεηηζκνχ θαη γλψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πεξηζζφηεξσλ πνιηηψλ θαη ρσξίο επξεία απνδνρή νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ 

αμηψλ. Ζ εθπαίδεπζε, ινηπφλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ζηα δχν. 

         Βάζεη ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηνπ Friedman λνκηκνπνηείηαη θάπνηα 

ζηνηρεηψδεο θπβεξλεηηθή παξέκβαζε. Ζ θηιειεχζεξε πξνζέγγηζε 

αλαθέξεηαη ζε «θπβεξλεηηθή» παξέκβαζε θαη φρη ζε θξαηηθφ 

παξεκβαηηζκφ, γηαηί δελ ελλνεί λα αληηκεησπίζεη ηα δεκφζηα αγαζά σο 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο. Ο θπβεξλεηηθφο παξεκβαηηζκφο δε 

λνκηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νπνία ζεσξείηαη φηη 

απμάλεη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ. Σα άηνκα πξέπεη λα 
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αλαιακβάλνπλ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα 

αλαιακβάλνπλ ηελ αληακνηβή. 

          Ζ ζέζεηο ηνπ Friedman είλαη νη εμήο: 

1) Διάρηζηε εθπαίδεπζε γηα φινπο, σο ζηνηρείν ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο. 

2) Με παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεζκψλ, παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα θηλεηνπνηεζεί ε 

αγνξά (ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κε κηθξφ αξηζκφ παηδηψλ), 

νπφηε ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πςειφ θαη θαζίζηαηαη ε 

επέλδπζε αζχκθνξε γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

3) ρήκα θνππνληψλ αληί ηεο άκεζεο επηρνξήγεζεο ησλ ζρνιείσλ 

απφ ηελ θπβέξλεζε. 

4) Με επηδφηεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

2.1.3.1.1.1) Ιδέα: «απνηειέζκαηα εθ ηεο γεηηληάζεσο» 

         Ζ ηδέα «απνηειέζκαηα εθ ηεο γεηηληάζεσο» ηνπ Friedman 

λνκηκνπνηεί θάπνηα ζηνηρεηψδε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε θηιειεχζεξε πξνζέγγηζε 

αλαθέξεηαη ζε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε θαη φρη ζε «θξαηηθφ» 

παξεκβαηηζκφ, γηαηί δελ ελλνεί λα αληηκεησπίζεη ηα δεκφζηα αγαζά σο 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ελφο ζπιινγηθνχ ππνθεηκέλνπ, φπσο ην 

θξάηνο. Ζ λνκηκνπνίεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ παξεκβαηηζκνχ βάζεη «ησλ 

απνηειεζκάησλ εθ ηεο γεηηλίαζεο» πξνθχπηεη απφ ηελ ηδέα φηη ε 

εθπαίδεπζε κεηψλεη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη φηη ε εθπαίδεπζε είλαη 

έλαο παξάγνληαο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

2.1.3.1.2) Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη Γηθαηνζύλε 

           Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ είλαη ε παξνρή ελφο 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ζ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ην φηη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζην 

δεκφζην, εμππεξεηνχλ ην δηθφ ηνπο ζηφρν. Δπίζεο, ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο,  αθνχ ε 

χπαξμε ηνπο ελζαξξχλεη ηνπο ρξήζηεο λα δεηνχλ πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο, ζπγθξηηηθά κε απηέο πνπ ζα δεηνχζαλ, αλ ρξεψλνληαλ κε ην 

πξαγκαηηθφ ηνπο θφζηνο. 

          Ζ θηιειεχζεξε αληίιεςε ππνζηεξίδεη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην θξάηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

θπξηαξρία ηνπ πνιηηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηε δηακεζνιάβεζε πηέζεσλ θαη 

ζπκθεξφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

(δει. ησλ γνλέσλ). 
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2.1.3.1.3) Κξηηηθή ζηηο θηιειεύζεξεο πξνζεγγίζεηο 

Ζ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζπρλά ζηε θηιειεχζεξε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή βαζίδεηαη ζηε ζέζε φηη απηή δηαιχεη ην “consensus” κεηαμχ ησλ 

παξαδνζηαθψλ θνξέσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κεηαζέηνληαο ηελ εμνπζία ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο. 

Αζθείηαη έληνλε θξηηηθή ζηηο απφςεηο πεξί «ειεπζεξίαο επηινγήο» απφ 

πιεπξάο ησλ γνλέσλ θαη ηνπ θαηαλαισηηθνχ ειέγρνπ ηεο εθπαίδεπζεο, 

κέζσ «ζπζηήκαηνο θνππνληψλ» (Εακπέηα, 1994). 

 

2.1.3.2) Μαξμηζηηθέο ζεσξίεο 

Οη καξμηζηηθέο ζεσξίεο ζηεξίδνληαη ζηα εμήο ζέκαηα: 

1) Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζχγρξνλν θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο, ε 

εθπαίδεπζε σο θξαηηθή ιεηηνπξγία θαη ε δηαπινθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ κε ηελ θνηλσλία. 

2) Ζ ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή. 

3) Ζ θξηηηθή ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε 

ηελ εξκελεία ησλ δηαδηθαζηψλ, κέζα απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη θαη 

σο πξαμηαθφ είδνο. 

4) Κξηηηθή ζηε θηιειεχζεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (ηδησηηθνπνίεζε, 

αλαδηάξζξσζε, ζπγθεληξνπνίεζε). 

            Ζ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο ζην καξμηθφ έξγν πξνθχπηεη σο έλα 

απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο 

ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο σο δηάζπαζε κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ησλ γλσζηηθψλ ηεο πξνυπνζέζεσλ ή φπσο απνθαιείηαη σο 

«δηαίξεζε κεηαμχ πλεπκαηηθήο θαη ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο». 

          χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε θαπηηαιηζηηθή βηνκεραλία 

δηαρσξίδεη ηελ επηζηήκε απφ ηελ εξγαζία. Ζ εθπαίδεπζε πξνθχπηεη 

σο πξντφλ θαη σο πξνυπφζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ θνηλσληθνχ 

θαηακεξηζκνχ. Ο Μαξμ ζεσξεί φηη ε άκεζε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

κε ηελ παξαγσγή απνηειεί έλα απφ ηα ηζρπξά κέζα γηα ηελ κεηαηξνπή 

ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Οη Bowles θαη Gintis ζεσξνχλ φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη σο ζηφρν ηε «λνκηκνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο» θαη ηελ παξαγσγή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ,  

πνπ ζα εμππεξεηεί ηελ θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε. 

 

2.1.3.2.1) Θεσξία ηεο αληηζηνηρίαο  

         Ζ  ζεσξία ηεο αληηζηνηρίαο αληηκεησπίδεη ηελ εθπαίδεπζε σο 

πηζηφ αληίγξαθν ηεο παξαγσγήο. Δληνπίδεη ην ελδηαθέξνλ κφλν ζηε 

«θφξκα» ηεο νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ θαη αγλνεί ηα 

πεξηερφκελα ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη θάζε δπλαηφηεηα αληίζηαζεο 

απφ ηελ πιεπξά ηεο θνπιηνχξαο. 
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            Αληίπαιεο ζεσξίεο απφ ηε ζεσξία ηεο αληηζηνηρίαο είλαη νη 

ζεσξίεο ηεο αλαπαξαγσγήο. Δθεί φπνπ νη ζεσξίεο ηεο αληηζηνηρίαο 

ηείλνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ην έλα επίπεδν ζην άιιν, νη ζεσξίεο 

αλαπαξαγσγήο ηείλνπλ λα ππνγξακκίδνπλ ην δηαρσξηζκφ ηνπο, ηελ 

ηδηαίηεξε θχζε ηνπο θαη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο. 

          Ζ έλλνηα ηεο αλαπαξαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο, άιινηε σο αλαπαξαγσγή ησλ ζρέζεσλ θαη 

άιινηε κε κηα ιεηηνπξγηζηηθή ινγηθή. 

       Ο θπξίαξρνο ηδενινγηθφο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο ζηηο «ψξηκεο 

θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο» είλαη ην ζρνιείν. Μέζα ζην ζρνιείν 

αλαπαξάγνληαη θάπνηνη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο, φπσο θαη νη 

θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο. 

 

2.1.3.2.2) Αληζόηεηεο ζηα θαπηηαιηζηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

       Άκεζε ζπλέπεηα ηεο καξμηζηηθήο πξνβιεκαηηθήο πνπ ζεσξεί φηη 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο έρεη 

αλαπαξαγσγηθφ ξφιν είλαη ε δηαπίζησζε φηη ηα ζχγρξνλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δελ εμππεξεηνχλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

αιιά αληίζεηα ηελ αλαπαξάγνπλ θαη ηε λνκηκνπνηνχλ. Ζ ζπδήηεζε 

πεξί ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη απφ 

νξηζκέλνπο καξμηζηέο εξεπλεηέο σο πξνβιεκαηηθή, γηαηί κεηαζέηεη ην 

ελδηαθέξνλ απφ ην νπζηψδεο, πνπ είλαη ε ηζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

ζηηο παξερφκελεο επθαηξίεο, γεγνλφο πνπ θαηαλνείηαη σο θηιειεχζεξε 

ηδενινγία. 

         Ζ καξμηζηηθή ζπδήηεζε αζθεί θξηηηθή ζηηο ζνζηνιδεκνθξαηηθέο 

πνιηηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε (πνπ έδσζαλ έκθαζε ζην ζέκα ηεο 

ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ) θαη ζην θίλεκα ηεο ιεγφκελεο πξννδεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

          Σν πξφβιεκα ηεο απφδνζεο ιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ 

έρεη ηεζεί, φπσο ήδε αλαιχζεθε, θπξίσο απφ ηε θηιειεχζεξε 

παξάδνζε θαη νδήγεζε κάιηζηα ζε ρψξεο κε θηιειεχζεξεο 

θπβεξλήζεηο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο (κεγαιχηεξε εμάξηεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ αγνξά, έκθαζε ζηελ επηινγή ησλ γνλέσλ,  

απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζπζηήκαηα θνππνληψλ). 

        Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θηιειεχζεξε ζπδήηεζε έζεζε ην ζέκα 

ηεο απφδνζεο ιφγνπ ηεο εθπαίδεπζεο έδηλε έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ 

αηνκηθψλ επηινγψλ απφ πιεπξάο ησλ γνλέσλ θαη είρε σο ζηφρν ηελ 

«απνξξχζκηζε» ησλ πνιηηηθψλ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, φπσο 

εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1970 απφ ζνζηνιδεκνθξαηηθέο  

θπβεξλήζεηο. Ζ καξμηζηηθή ζπδήηεζε ππεηζέξρεηαη ζην ζέκα απηφ, 

θπξίσο κε ζηφρν λα απαληήζεη ζηε θηιειεχζεξε επίζεζε ζηηο 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο.  
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             Οξηζκέλεο καξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζεσξνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

απφδνζεο ιφγνπ σο κηα πξνζπάζεηα αλαδφκεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

βάξνο ηεο απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφο ν θφβνο ήηαλ έλαο 

επηπιένλ παξάγνληαο ζηελ επίζεζε ηεο δεμηάο  ζηνπο πξννδεπηηθνχο 

δαζθάινπο, φζνλ αθνξά ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε γλψζε, ηηο κεζφδνπο 

θαη ην κνληέιν ηνπο γηα ην καζεηή σο ελεξγεηηθφ θαη θξηηηθφ 

καζεηεπφκελν. 

          Ζ καξμηζηηθή παξάδνζε βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε 

ζεσξίεο θαη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εθπαίδεπζεο  απφ κεραληζκνχο ηεο αγνξάο.  

          Οη καξμηζηέο ζεσξνχλ φηη νη θηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ζηελ 

εθπαίδεπζε δηαθαηέρνληαη απφ «απηαξρηθφ ιατθηζκφ», γηαηί 

δηαηείλνληαη φηη πξνζηαηεχνπλ αμίεο πνπ θαηαξξένπλ. Οη 

θηιειεχζεξνη δε ζέινπλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, γηαηί βιάπηνπλ ηελ 

ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ (Κάηζηθαο& Καββαδίαο, 1998). 

     

2.1.4) Πινπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

           Οη πξνζεγγίζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε φηη ε εμνπζία 

είλαη δηακνηξαζκέλε ζηελ θνηλσλία κεηαμχ πνιιψλ επηκεξηζκέλσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη φηη νη πνιηηηθέο δηακνξθψλνληαη, κέζσ κηαο 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη 

ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. Ζ θπβέξλεζε είλαη νπδέηεξε ελ δπλάκεη 

επεξεαδφκελε απφ πηέζεηο. 

         Με ηελ έλλνηα απηή νη πινπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο βξίζθνληαη 

ζε αληίζεζε κε κηα καξμηζηηθή αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο, πνπ δέρεηαη 

φηη ζηελ θνηλσλία πθίζηαληαη νξηζκέλεο θπξίαξρεο ζρέζεηο εμνπζίαο, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε θεθαιαίνπ εξγαζίαο. Σν δε θξάηνο δελ 

είλαη νπδέηεξν αιιά εθθξάδεη απηέο ηηο ζρέζεηο. χκθσλα κε ηηο 

πινπξαιηζηηθέο εξκελείεο ζηελ θνηλσλία, παξά ηηο ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ησλ αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ  δελ κπνξεί λα θπξηαξρήζεη 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  

            ην πιαίζην ησλ πινπξαιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ εκθαλίδνληαη 

ζηξνπθηνπξαιηζηηθέο αλαιχζεηο, πνπ αληινχλ απφ ηε βεκπεξηαλή 

κεζνδνινγία αλαιχζεηο, πνπ επηρεηξνχλ κηα ζπδήηεζε κεηαμχ 

καξμηζηψλ-πινπξαιηζηψλ (Εακπέηα,1994). 

 

2.1.4.1) Κξηηηθή  πξνζεγγίζεσλ 

Ζ καξμηζηηθή πξνζέγγηζε, ζπλήζσο, αλαθέξεηαη ζε έλα πςειφ 

επίπεδν  αθαίξεζεο θαη εξκελεχεη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεζκψλ σο αληηζηνίρηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο αλάγθεο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ρσξίο λα αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία, κε ηελ 

νπνία επηηπγράλεηαη απηή ε πξνζαξκνγή. Κξηηηθή αζθείηαη θαη ζην 
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ζηξνπθηνπξαιηζηηθφ καξμηζκφ γηα ην ιεηηνπξγηζηηθφ ξφιν, πνπ απνδίδεη 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην θξάηνο. 

 χκθσλα κε ηνπο Satler θαη Tapper νη θνηλσληθνί ζηφρνη ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη: 

Α) Να εμαζθαιίδεη άηνκα θαηάιιεια πξνηθηζκέλα γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

Β) Να δξα σο παξάγνληαο θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 

Γ) Να ρξεζηκεχεη σο πφξνο γηα ηδησηηθή θαηαλάισζε. 

Οη πινπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

αλαγλσξίδνπλ φηη νη ηαμηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

θνηλσλία εθθξάδνληαη θαη αλαπαξάγνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα. Σν γεγνλφο φηη νη πινπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο δελ 

αλαγλσξίδνπλ θάπνηεο θπξίαξρεο ζρέζεηο εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία έρεη σο 

απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αληζφηεηαο σο ζπλέπεηα 

κηαο πινπξαιηζηηθήο θαηαλνκήο ηεο εμνπζίαο θαη ησλ «επθαηξηψλ» 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. ην πιαίζην απηφ πέξαλ ηεο 

επηζήκαλζεο ηεο «ηαμηθήο αληζφηεηαο» θαη επηιεθηηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ε έξεπλα απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πινπξαιηζηηθψλ  πξνζεγγίζεσλ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ «απνθάιπςε» θαη 

ζεκαληηθψλ επηκέξνπο αληζνηήησλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο πνπ 

εθθξάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο νη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ, νη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, νη ρσξηθέο αληζφηεηεο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ζχγρξνλεο πφιεηο, θαζψο θαη ν ξφινο θαη ε ζέζε 

ηεο κεζαίαο ηάμεο ζηελ επηιεθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ. 

Οη πινπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο παξνπζίαδαλ δχν φςεηο: 

1) Ζ πξψηε έδηλε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θνξέσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνσζήζεθε 

πνιηηηθά απφ ζνζηαιδεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο, 

2) Ζ δεχηεξε έδηλε έκθαζε ζην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ λα ειέγρνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οη πινπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

αζθνχλ θξηηηθή ζηα κνληέια ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ηεο εθπαίδεπζεο, 

γηαηί βαζίδνληαη ζηνλ θαηαλαγθαζκφ θαη ζην γξαθεηνθξαηηθφ έιεγρν, 

πνπ πεγάδεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζην πιαίζην ηεο δηνίθεζεο θαη κε απηή ηελ έλλνηα αληηδηαζηέιιεηαη πξνο 

δηαινγηθέο κνξθέο απφδνζεο ιφγνπ ζε εθείλεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, 

πνπ έρνπλ ιφγνπο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

Οη πινπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπνζεηνχληαη ζεηηθά θπξίσο 

πξνο έλα κνληέιν ζπκκεηνρηθήο δηαρείξηζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

ζπλδηαρείξηζε απηή πεξηιακβάλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

λνκηκνπνηνχληαη σο εξγαδφκελνη ζην πιαίζην κηαο έλλνηαο ζπκκεηνρηθήο 
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δεκνθξαηίαο αιιά θαη σο γλψζηεο θαη εηδηθνί γηα ην αληηθείκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη αθεηέξνπ νη γνλείο πνπ λνκηκνπνηνχληαη σο νη άκεζα 

ελδηαθεξφκελνη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα.                        

Σν κνληέιν απηφ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη πέξαλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

ειέγρνπ, πνπ αληηκεησπίδεη ηνπο γνλείο σο πειάηεο θαη θαηαλαισηέο  θαη 

ηνπο ηνπνζεηεί σο ζπκκέηνρνπο θαη ζπλππεχζπλνπο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε κηα θαιψο επλννχκελε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη  δηαηππψλεη ην αίζζεκα δέζκεπζεο ησλ γνλέσλ  ζε 

ζρέζε κε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα εθπαίδεπζε. 

Οη πινπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο –πνιηηηθήο 

είλαη θξηηηθέο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηηο 

θηιειεχζεξεο θπβεξλήζεηο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Έληνλε θξηηηθή 

έρεη αζθεζεί πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ιεγφκελεο  «Νέαο 

Γεμηάο» ζηελ Δπξψπε θαη ηηο Ζ.Π.Α., πνπ έζεηε ζηφρνπο 

ηδησηηθνπνίεζεο, απνδπλάκσζεο ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαρείξηζεο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 

(Εακπέηα,1994). 

  

 2.1.5) Οη θπξηόηεξνη «παίθηεο» ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

2.1.5.1) Κξάηνο 

Σν θξάηνο σο κεραληζκφο ζπζηεκαηνπνηεκέλεο άζθεζεο εμνπζίαο 

θαη ξχζκηζεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο ζε κηα 

γεσγξαθηθά ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έρεη θαζνξηζηεί απφ δηεζλείο 

ζπλζήθεο θαη έρεη αλαγλσξηζηεί ζε ππεξηνπηθφ επίπεδν.  

Υσξίο λα παξαγλσξίδεη ηελ νινέλα απμαλφκελε «θνηλσληθή 

δηαθνξνπνίεζε», πνπ δηαπεξλά φιν ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ζηηο 

«λεσηεξηθέο» θνηλσλίεο είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα απνδερηνχκε, φηη ην 

ζχγρξνλν λεσηεξηθφ θξάηνο θπξηάξρεζε πάλσ ζε άιινπο ζεζκηθνχο 

ρψξνπο θαη πέηπρε λα ηνπο ελνπνηήζεη θαη λα ηνπο ζπληνλίζεη ζε ηέηνην 

βαζκφ. Έηζη, γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαη αθφκα θαη ζήκεξα πνπ δηαλχνπκε 

πεξηφδνπο «θξίζεο» ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ Κξάηνπο, ζεσξείηαη 

αδηαλφεην λα κηιάκε γηα «πνιηηηζκέλεο» θνηλσλίεο, ρσξίο λα καο έξρεηαη 

απζφξκεηα ζην κπαιφ κηα κνξθή απιή ή ζχλζεηε πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ζπγθεληξσηηθή-θξαηηθήο νξγάλσζεο. 

ην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ θξαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε εθπαίδεπζε 

έγηλε έλαο ζεζκφο κε απμαλφκελε θνηλσληθή ζεκαζία, πνπ επεξεάζηεθε 

απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο-αιιειεπίδξαζε δηαθφξσλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ- πάληα κέζα απφ ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ Κξάηνπο. Βέβαηα, 

απηφ έγηλε ζηε βάζε ηνπ θπξίαξρνπ ηξφπνπ νηθνλνκηθήο παξαγσγήο 

αιιά θαη εμαηηίαο δνκηθψλ αιιαγψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεδίνπ. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Γαιιίαο ηνπ Ναπνιένληα 

ην 19
ν
 αη. πγθεθξηκέλα, ε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζε ζέκαηα 

δηνηθεηηθήο θχζεσο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, πηζηνπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ, πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθψλ, εμεηαζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη επηζεσξήζεσλ ήηαλ θαζνξηζηηθή. 

 

Ο ξφινο ηνπ Κξάηνπο άιιαμε πνζνηηθά, πνηνηηθά κε ην επίπεδν 

νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία. ηηο 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην Κξάηνο είρε κάιινλ 

ραιαξέο ζρέζεηο κε ηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη δελ ππήξρε ελεξγή 

παξέκβαζε ηεο Δθθιεζίαο ζηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ην κνληέιν ελφο 

εληαίνπ ζρνιείνπ ήηαλ ζπλέρεηα κηαο γεληθφηεξεο πξαγκαηηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ δηάθνξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ. 

Οη επηινγέο πνπ έγηλαλ ζηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

επεξεάζηεθαλ απφ αιιειεπίδξαζε θξαηηθψλ κεραληζκψλ κε κηα ζεηξά 

απφ ζεζκνχο παξαδνζηαθνχο ή ζχγρξνλνπο ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ 

δηαρξνληθφ κεηαβαιιφκελν «εηδηθφ βάξνο» ζηε δηακφξθσζε 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 

2.1.5.2) Κπβέξλεζε-Κξάηνο 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξίζνπκε ηελ 

θπβέξλεζε απφ ην θξάηνο, γηαηί ζηελ εθπαηδεπηηθή αξζξνγξαθία 

ζπγρένληαη δεκηνπξγψληαο αλππέξβιεηα ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα. Οη 

θπβεξλήζεηο, αλ θαη έρνπλ λνκηθή ππφζηαζε δελ έρνπλ κφληκν 

ραξαθηήξα, ζε αληίζεζε κε ην Κξάηνο πνπ έρεη κφληκν ραξαθηήξα. 

Μηα θπβέξλεζε κπνξεί λα πηνζεηήζεη θαη λα πξνσζήζεη 

ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ αληαλαθινχλ ηηο 

ηδενινγηθέο αξρέο ηνπ θπβεξλφληνο θφκκαηνο θαη απνηππψλνληαη ζην 

πξνεθινγηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ην εθινγηθφ ζψκα ελέθξηλε. 

Γη‟ απηφ ην ζθνπφ ε Κπβέξλεζε πξνσζεί λνκνζεηηθέο θαη άιιεο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη θηλεηνπνηεί ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αιιαγψλ. Σν Κξάηνο, δειαδή, 

απνηειεί ην φξγαλν, δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ θαη κέζα ζην νπνίν ζα 

εθαξκνζηεί ην πνιηηηθφ πξφγξακκα θάζε θφκκαηνο, πνπ θαηνξζψλεη λα 

θαηαθηήζεη ηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη λα ζρεκαηίζεη Κπβέξλεζε.    

 

 

2.1.5.2.1) Η ζεκαζία ηνπ θπβεξλεηηθνύ παξεκβαηηζκνύ 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ θπβεξλεηηθνχ παξεκβαηηζκνχ 

γηα δξαζηηθή αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ Κξάηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ είλαη ε πεξίπησζε ηεο Βξεηαλίαο, φπνπ κεηά ηελ 20ρξνλε 
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δηαθπβέξλεζε ησλ πληεξεηηθψλ κε ηελ αλνηρηή επίζεζε ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε αθνινχζεζε ε άλνδνο.  

ηνλ Καλαδά νη θπβεξλήζεηο ηνπ Σ. Μπιεξ πξνρψξεζαλ ζηηο εμήο 

λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο: 

1) Οηθνδφκεζε δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη ζπληήξεζή ηνπο απφ 

ηδησηηθέο εηαηξείεο.  

2) Δηζρψξεζε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ ζηε ζρνιηθή δσή, 

δηακέζνπ πξνγξακκάησλ αλαβάζκηζεο ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ησλ ζρνιείσλ θαη επηκφξθσζε ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο. 

3) Πξνψζεζε πιαηζίνπ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ απφ ηα 

κεκνλσκέλα ζρνιεία γηα ηελ παξνρή ζεηξάο ηερληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

4) Δηζαγσγή λέσλ ηχπσλ ζρνιείσλ φπσο είλαη νη Αζηηθέο 

Αθαδεκίεο. 

 

 

2.1.5.3.) Δθπαηδεπηηθνί 

Οη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ράξαμε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνχ θαινχληαη θαζεκεξηλά λα εθαξκφζνπλ 

λφκνπο, νδεγίεο, θαλνληζκνχο, Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη 

παηδαγσγηθέο αξρέο ζε ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Σαπηφρξνλα είλαη εθείλνη, ησλ νπνίσλ ην έξγν απνηππψλεηαη ζε 

απηφ πνπ νλνκάδνπκε εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ζηάζεηο θαη αμίεο, πνπ απνθηνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη κφιηο νινθιεξψζνπλ ηνλ θχθιν ζπνπδψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαηεγνξήζεθαλ γηα αληθαλφηεηα, αλεπάξθεηα θαη 

έιιεηςε επηκφξθσζεο κε απνηέιεζκα ηε ιήςε κέηξσλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Οη επηθξίζεηο πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εληάζεθαλ, αθνχ ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, φπνπ ε 

εξγαζηαθή αζθάιεηα πνπ απνιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Γεκνζίνπ, 

απνηεινχζε πξνλφκην, πνπ δειεχνπλ νη άιινη επαγγεικαηίεο. 

ην πιαίζην απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί, σο «παίθηεο» ζην 

εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη είλαη θαλεξφ φηη εμαζζελνχλ, ρσξίο λα ζεκαίλεη, 

πσο απηφ ζπκβαίλεη θαηά έλα κνλνγξακκηθφ ηξφπν, αιιά νχηε θαη πσο νη 

εμειίμεηο είλαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο θαη αλάινγνπ κεγέζνπο ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. 

 

2.1.5.4) Γνλείο  

Ζ κειέηε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ καο πιεξνθνξεί φηη πξέπεη γηα ην 
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απνηέιεζκα κηαο ζχλζεηεο αιιειεπίδξαζεο πνιιψλ παξαγφλησλ, λα 

εκπιέθνληαη αξθεηνί θνξείο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ηα νηθνγελεηαθά 

πεξηβάιινληα. 

Οη γνλείο, αλ θαη παξαδνζηαθά δελ είραλ ζεκαληηθφ ιφγν ζηνλ 

ηξφπν εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο αλαγθάδνληαη εθ ησλ πξαγκάησλ λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ παξνρή θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πάλσ ζε απηέο ηηο αλεζπρίεο ησλ γνλέσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο έρεη ζηεξηρηεί ε «ζεσξία ηεο 

δεκφζηαο πξνηίκεζεο» ή ηεο «δεκφζηαο επηινγήο», πνπ έρεη ηε βάζε ηεο 

ζηελ θιαζηθή νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ «ινγηθνχ νηθνλνκηθνχ φληνο», πνπ 

θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ κε φξνπο  «θφζηνπο-σθέιεηαο». 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία νη γνλείο ζεσξνχληαη «πειάηεο», πνπ 

αμηνινγνχλ, αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο, ηηο πιεξνθνξίεο, 

πνπ ηνπο δηαηίζεληαη θαη ηηο αμηνπνηνχλ «νξζνινγηθά» γηα ην θαιφ ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Σν απνηέιεζκα, βέβαηα, κπνξεί λα είλαη ε εγγξαθή ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζε άιιν ζρνιείν. 

ηε ρψξα καο, σζηφζν, επηθξαηεί ην «ζχζηεκα δψλεο», ε 

αλαγθαζηηθή «επηινγή» ηνπ ζρνιείνπ απφ ηα ππάξρνληα ζρνιεία ζηελ 

πεξηνρή ηεο θαηνηθίαο. 

Ο Νφκνο 1566/1985,  πνπ είλαη αθφκα θαη ζήκεξα ν βαζηθφο 

Νφκνο εθπαίδεπζεο πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ γνλέσλ 

ησλ καζεηψλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

δηακέζνπ ηεο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπιιφγσλ γνλέσλ, σο 

ζσκαηείσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (άξζξν 53). Ζ 

εθπξνζψπεζή ηνπο ζα ιάκβαλε ρψξα ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο 

(χιινγνο Γνλέσλ), Γήκνπ (Έλσζε Γνλέσλ) θαη Ννκνχ (Οκνζπνλδία 

Γνλέσλ) θαη ζε εζληθφ επίπεδν (πλνκνζπνλδία Γνλέσλ). Ο ξφινο ηνπο 

είλαη ππνβαζκηζκέλνο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεδηαζκνχο ηνπ 

ΤΠΑΗΘ. 

 

2.1.5.5) Μαζεηέο 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ καζεηψλ σο έλα παξάγνληα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζπλδέεηαη κε ηε ζεκαζία πνπ δφζεθε απφ ην 18
ν
 αηψλα κε ηε 

δηαηχπσζε ησλ θηινζνθηθψλ βάζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηνκηθψλ 

θαη ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ 

καδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εκθνξνχληαλ απφ 

ξηδνζπαζηηθέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο. ε δηεζλείο δηαζθέςεηο θαη 

ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαπνιεκηθά ηέζεθαλ ηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ σο απηφλνκσλ 

πξνζσπηθνηήησλ κε ηηο δηθέο ηνπο βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ ζε φξγαλα άζθεζεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη αθφκε κεδακηλή ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο 

ξφινο ηνπο είλαη θαζαξά ηππηθφο θαη πεξηνξίδεηαη ζε κηα ηζρλή 
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ζπκκεηνρή ζηα δηάθνξα φξγαλα δηνίθεζεο ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. 

ηελ Δπξψπε ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλνη ηχπνη καζεηηθήο 

εθπξνζψπεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ :  

1) Δθινγή αληηπξνζψπσλ ηεο ηάμεο. 

2)  Ίδξπζε καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ή θνηλνβνπιίσλ ζηα ζρνιεία. 

3) ρνιηθά ζψκαηα δηνίθεζεο (ρνιηθά ζπκβνχιηα, δηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα) θαη 

4) Όπαξμε καζεηηθψλ ελψζεσλ θαη εηαηξεηψλ.  

ηελ Διιάδα, κε ην Νφκν 1566/1935 πξνβιέθζεθε (άξζξα15-52) 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα 

ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο (ζρνιηθά 

ζπκβνχιηα, ζρνιηθέο επηηξνπέο), έξγν ησλ νπνίσλ είλαη ε θαζηέξσζε 

ηξφπσλ ακνηβαίαο επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ θαη νηθνγελεηψλ ησλ 

καζεηψλ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

πηζηψζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Γελ δίδεηαη 

ζπλεπψο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο καζεηέο. Πεξηνξίδεηαη ζε 

δηαρεηξηζηηθά ζέκαηα. 

 

2.1.5.6) Πνιηηηθά θόκκαηα 

Σα πνιηηηθά θφκκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ «παίθηεο» ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, εθφζνλ εθείλα θαηεπζχλνπλ ηηο θπβεξλήζεηο. Ζ 

δηάθξηζε κεηαμχ ελφο πνιηηηθνχ θφκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ 

θξάηνπο έγθεηηαη ζην φηη έλα πνιηηηθφ θφκκα κπνξεί λα θπβεξλάεη ή φρη 

λα ζπκκεηέρεη ζην θνηλνβνχιην θαη λα έρεη ή φρη κηα ζπγθεθξηκέλε εληαία 

πνιηηηθή πάλσ ζε έλα δήηεκα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. ζν πην κηθξφ ζε 

αξηζκεηηθή δχλακε ή ζε νξγαλσηηθή ηζρχ είλαη έλα θφκκα, ηφζν 

ζεσξείηαη πην δχζθνιν λα νξίζεη ή λα επεξεάζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

θαηεπζχλζεηο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Αθφκα θαη κέζα ζην ίδην ην θπβεξλψλ θφκκα, παξάγνληεο, φπσο ε 

εζσηεξηθή δπλακηθή ηνπ θφκκαηνο, νη πξνζσπηθφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ 

αηφκσλ, ε θχζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ αξκφδησλ,  κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά. Αιιά θαη ηα ππφινηπα θφκκαηα 

αληαλαθιψληαο, ηφζν ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο ηάζεηο, φζν θαη ηηο 

εζσθνκκαηηθέο ηζνξξνπίεο θαη ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

ηα ζπγθεληξσηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πην ηζρπξά θφκκαηα 

παίδνπλ ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα ε παξνπζία ησλ θνκκάησλ 

ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ήηαλ ηζρλή, αθνχ ν θξαηηθφο ελαγθαιηζκφο  

δελ επέηξεςε έλαλ δηάινγν κε πνιηηηθνχο θνξείο. Αθφκα θαη φηαλ 
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άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηαθηηθή βάζε φξγαλα εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο (Δ..Τ.Π) ε αληηπξνζψπεπζε ησλ θνκκάησλ ήηαλ ηζρλή. 

 

2.1.5.7) Δξγνδνηηθνί θαη ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο 

ηελ εθπαίδεπζε ε απνδνρή ηεο αγνξάο δε ζπλεπάγεηαη φηη 

ππάξρεη κνλνζήκαληα κηα δηαδηθαζία πνιηηηθφ-νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο 

θαη θαζππφηαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

νηθνλνκίαο. Τπάξρνπλ π.ρ. αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο 

ηηο δέρνληαη νη εθπξφζσπνη ηνπ βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ κε εθείλεο ηνπ 

εκπνξηθνχ, ηξαπεδηθνχ ή ρξεκαηηζηεξηαθνχ θεθαιαίνπ. 

Γηαθνξεηηθά κπνξεί λα αμηνινγνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο νηθνλνκίαο νη εθπξφζσπνη δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ ή 

ησλ δηαθνξεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαζψο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηεγνξηψλ (είλαη γλσζηφο ν αληαγσληζκφο ησλ θνηηεηψλ 

ηνπ Πνιπηερλείνπ κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σ.Δ.Η. ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο). 

Ζ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν επέθεξε ηελ απμαλφκελε εκπινθή ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απηή ε δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη ηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ κε 

θπβεξλεηηθψλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ θαη αηξεηψλ 

εθπξνζψπσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηηο πξσηνβνπιίεο γηα 

κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε. ηελ Δπξψπε είλαη απμεκέλε ε 

εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ηελ Διιάδα κεηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

1997 ε ζχλδεζε ζρνιείνπ- αγνξάο εξγαζίαο έγηλε έληνλε. Ο χιινγνο 

Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (.Δ.Β), γηα παξάδεηγκα, είρε δειψζεη πσο είλαη 

αλάγθε λα αλαγλσξηζζνχλ νη αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο σο θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδφκελσλ Γ..Δ.Δ. θαη Α.Γ.Δ.Γ.Τ. έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζε παλειιήληα φξγαλα ράξαμεο εζληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (π.ρ. ην Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο) θαη έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο λνκνζεηηθέο  πξσηνβνπιίεο (Γηα 

Βίνπ Μάζεζε, Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθψλ Δπαγγεικάησλ, Δθπαίδεπζε 

θαη Καηάξηηζε, αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο γηα λα 

επηηξαπεί ε ιεηηνπξγία κε θξαηηθψλ Α.Δ.Η.). 

 

2.1.5.8) Δθθιεζία 

 Ο Μ.Weber ζην έξγν ηνπ «ε πξνηεζηαληηθή εζηθή ην πλεχκα ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ» (1905), ζπλέδεζε ηελ άλνδν ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ 

Δπξψπε κε ηηο αμίεο  ηεο Πξνηεζηαληηθήο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο θαη 

ηε ζηάζε ησλ πηζηψλ. 

 Απηέο νη αμίεο αλαθέξνληαλ ζε κηα θνηλσληθή δσή κεηξεκέλε 

ρσξίο ππεξβνιέο ζπαηάιεο θαη ζπλερή ζσκαηηθφ, πλεπκαηηθφ κφρζν πνπ 
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απνζθνπνχζε ζηελ επέλδπζε ησλ θεξδψλ. Απηφ πνπ θαίλεηαη σο 

νηθνλνκηθή πξαθηηθή αλαγθαηφηεηα ν Weber ην αλήγαγε ζε εζηθή 

ππνρξέσζε πνπ πεγάδεη απφ ζετθή εληνιή.  

 Πίζηεπε φηη νη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο κηαο αλζξψπηλεο 

θνηλφηεηαο κπνξεί λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο δνκέο 

ζε ζρέζεηο δηαξθνχο αιιειεπίδξαζεο. 

 Ο Durkheim ππνγξάκκηζε ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο 

ζξεζθείαο. Ζ Δθθιεζία απνηέιεζε πιαίζην δηδαζθαιίαο κε βάζε ηε 

δηδαζθαιία ηεο Θενινγίαο. 

 

2.1.5.9) Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

 Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί (Παγθφζκηα Σξάπεδα, Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν, Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη 

Αλάπηπμε (Ο.Ο..Α.),  ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε UNESCO) πηέδνπλ ηηο 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο βαζηζκέλνη ζε ηερλνθξαηηθά θαη αγνξαία 

πξνζαλαηνιηζκέλα ηδενινγηθά κνηίβα. 

 Ζ έθζεζε ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(1996), ε Λεπθή Βίβινο ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο γηα ηελ θαηάξηηζε 

(1996) θαη νη πξφζθαηεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο αζθνχλ πηέζεηο ζε φιεο 

ηηο ρψξεο (Γνχβηαο, 2014). 

 

 2.1.6) Δθπαηδεπηηθέο Μεηαξξπζκίζεηο                                                

Ζ κεηαξξχζκηζε ζπληζηά έθθξαζε ηεο πξνζπάζεηαο ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο λα ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ κε βάζε ηα ζχγρξνλα 

δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα ππεξεηνχλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ θπξηαξρία 

θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηάμεσλ θαη ησλ ζηξσκάησλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 ε εθζπγρξνληζηηθή πνιηηηθή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δηνξζσηηθή-

πξνζαξκνζηηθή, επηδηψθνληαο ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζεζκνχ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο  Δπξψπεο (Κάηζηθαο & Καββαδίαο, 

1998). 

Ζ ηζηνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ δελ είλαη 

απιά κηα καθξντζηνξία ηδεψλ, πνπ ελαιιάζζνληαη θαη ελαιιαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ κεηαθξάδνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο λφκνπο. Παξάιιεια 

είλαη θαη κηα ηζηνξία ηδενινγηψλ, αμηψλ θαη ζπκθεξφλησλ πνπ κεξηθέο 

θνξέο παξακέλνπλ άγλσζηεο ή θξπθέο, αιιά, ελψ δε βξίζθνπλ ηε 

ζεζκηθή ηνπο έθθξαζε, ελζσκαηψλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο  

ζρνιεηνπνίεζεο. 

Απηφ πνπ γηα θάπνηνπο ζπληζηά δεκηνπξγηθή αιιαγή, γηα θάπνηνπο 

άιινπο ζπληζηά θαηαζηξνθηθά απνδνκεηηθή αιιαγή. 

Ζ ζθνπνζεζία ηεο κεηαξξχζκηζεο δηακνξθψλεηαη σο ην ζεκείν ηνκήο 

1) ηεο ηδενινγίαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηε δηαπινθή ιφγνπ θαη πξάμεο  

ζην πιαίζην κηα κεηαξξχζκηζεο,  
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2) ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

πρλά νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ αζθνχλ θξηηηθή ζηηο επηρεηξνχκελεο 

Δ.Μ, αξζξψλνπλ ιφγν γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη 

λα ιάβνπλ ρψξα ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο  ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

παξνπζηάδνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο θαηλνηνκίεο, πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Δπίζεο, 

εκπιέθνληαη ζηελ θαηάηκεζε ησλ εμνπζηψλ θαη θηλεηνπνηνχλ πφξνπο θαη 

πνιηηηθέο δπλάκεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ κηθξνπνιηηηθνχο ή 

καθξνπνιηηηθνχο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. 

Ζ νξγάλσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη εληφο πεξί ηεο εθπαίδεπζεο 

πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο κε ην πιαίζηφ 

ηεο. Οη θνξείο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θάλνπλ ιφγν γηα ηε 

ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία θαη ηε δσή θαη ηελ 

«επαγγεικαηνπνίεζε» ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε βαζκίδαο. 

Ο βαζκφο δηακνξθσηηθήο ηζρχνο είλαη βαζκφο ζπγθεληξσηηζκνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαδηθαζίαο επηινγήο επηδξάζεσλ απφ ηε 

δηεζλή πεξηξξένπζα εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή αηκφζθαηξα 

(Παπαδάθεο, 2003). 

  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

ζπλίζηαηαη ζηηο εμήο ζπληζηψζεο: 

1) ηε δξαζηεξηφηεηα-δπλακηθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κεηαξξχζκηζεο 

σο ηειεηνπξγηθνχ δέζκεπζεο ζηνπο ππάξρνληεο θνηλσληθνχο 

ηχπνπο. Ζ δπλακηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο, φηαλ γίλεηαη 

πξφγξακκα θπβεξλφληνο θφκκαηνο ζρεκαηνπνηείηαη θαη εληζρχεηαη 

απφ ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ εμνπζία πνπ επηβάιεη ε θπξίαξρε 

πνιηηηθή δνκή. 

2) ηελ ηάζε ελζσκάησζεο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κχζσλ θαη 

ηδενινγεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθφηεηαο ζηηο 

ζεσξίεο γηα επηηπρία θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. 

3) ηηο ζεσξίεο πνπ ππαγνξεχνπλ ην ιφγν θαη ηελ πξαθηηθή ηεο 

κεηαξξχζκηζεο θαη ππνδεηθλχνπλ ηε ζεσξνχκελε σο «δένπζα» 

θίλεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

ζηα πνιηηηθά ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

4) ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ξφιν ηεο έξεπλαο θαη ηνπ εξεπλεηή. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο ζεσξίεο, 

πνπ εμεγνχλ θαη εξκελεχνπλ ηηο πξαθηηθέο έρνπλ δνκεζεί πάλσ 

ζηελ ππφζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ζπληήξεζεο (Παπαδάθεο, 

2003). 
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2.1.7) Πεδία εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξνο απνθέληξσζε. Γηα 

βίνπ κάζεζε 

 

χκθσλα κε ηε ατηε, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη κέξνο 

ηεο γεληθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηνρεχεη: α) ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ γηα δηθφ ηνπο φθεινο θαη β) 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ κε ζηφρν 

ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

 Καηά ηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε 

εθπαηδεπηηθή κνλάδα κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζε ζέκαηα, πνπ 

αθνξνχλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζηε δηδαζθαιία, ζηελ 

εμνπζία, ζηα πιηθά, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηνλ ρξφλν, ζηα 

νηθνλνκηθά. 

 Σν πξψην πεδίν πνπ ζα εμεηαζζεί πξνο απνθέληξσζε είλαη 

ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, αθνχ, φπσο ππνζηεξίδεη ε 

αλάπηπμε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ηνλ ππξήλα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ο Ο.Ο..Α. ζε ζρεηηθή έθζεζε δηαπηζηψλεη φηη ην 

Αλαιπηηθφ  Πξφγξακκα παξακέλεη αξκνδηφηεηα ηνπ θέληξνπ 

απνθάζεσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ πεξηζψξηα γηα 

αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη βειηηψζεσλ. Σν παξφλ 

αξθεί, γηα λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα απνθέληξσζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ θαη δξνκνινγεί εμειίμεηο κε 

ζεκαληηθφηεξε ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ 

«73765/Γ1/14-7-2003 θαη 74138/Γ2/15-7-2003 πνπ θαζηεξψλνπλ 

ην πξφγξακκα ηεο Δπέιηθηεο δψλεο. χκθσλα κε ηνπο Τθαληή θαη 

Βνδατηε (2005), ην πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζην Γεκνηηθφ θαη ζην 

Γπκλάζην αλαδηαηάζζνληαο ηνλ ζρνιηθφ ρξφλν ζην εβδνκαδηαίν 

σξνιφγην πξφγξακκα, ελψ εηζάγεη ηηο δηαζεκαηηθέο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σν δεχηεξν πεδίν πνπ ζα εμεηαζζεί πξνο απνθέληξσζε, είλαη 

ηεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαη Δπηκφξθσζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ. Ζ αλαβάζκηζε ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο 

κάζεζεο θαη πνηφηεηαο ελ γέλεη ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζπληειψληαο απνθαζηζηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

 Μάιηζηα, ιφγσ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ θαη ηεο ξαγδαίαο 

αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο πξνηείλεηαη ε δηα βίνπ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αλαγθαηφηεηα γηα απνθέληξσζε πξνθχπηεη  

απφ ην γεγνλφο φηη ζήκεξα ππάξρεη πνιπδηάζπαζε θαη δηαζπνξά 

επηκνξθσηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη πνιινί θνξείο θεληξηθά θαη 

πεξηθεξεηαθά αζρνινχληαη κε ηα ίδηα ζέκαηα επηκφξθσζεο παξφηη 
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ιεηηνπξγεί ν Οξγαληζκφο επηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ 

(Ο.Δ.Π.Δ.Κ.) κε ηνλ Ν2986/2002. 

 Δθηφο ησλ άιισλ ππάξρνπλ θαη ηα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ) πνπ ηδξχζεθαλ κε ηνλ 

Ν.1566/1985 πνπ δηεμάγνπλ πιένλ κφλν ηελ εηζαγσγηθή  

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηξεηο θάζεηο ελψ παξάιιεια ε 

πνιπκνξθία επηηείλεη ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

επηκφξθσζεο. 

 Σν δηνηθεηηθφ επίπεδν πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ε 

αξκνδηφηεηα απηή είλαη ζην θαηψηεξν κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

ζε επηηειηθφ ξφιν, ψζηε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, λα ζρεδηάζνπλ ηελ 

επηκφξθσζε ηνπο θαη θπζηθά λα ηελ αμηνινγήζνπλ. ήκεξα κε 

θεληξηθά ηερλνθξαηηθά ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα αγλνήζεθαλ νη 

πεπνηζήζεηο, ε εκπεηξία, ε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ελψ απνθαιχθζεθαλ αδπλακίεο ζηε δηεξεχλεζε 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ  άκεζα ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ζην ζρνιείν (Υαηδεζηακάηεο, 2013) 

 

2.1.8) Απνηειέζκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

 

ιεο νη πξνεγνχκελεο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο ζπγθξνηνχλ 

έλα εκηηειέο θαη αλνινθιήξσην κεζνδνινγηθφ θαη επηζηεκνινγηθφ 

πιαίζην, αλ δελ ιεθζεί ππφςε θαη κηα ηξίηε δηάζηαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απηή ε δηάζηαζε εκπεξηέρεη ηα 

απνηειέζκαηα, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνλ αληίθηππν κηαο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο.  

 Ήδε απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ ππνβνιή 

ζε δεκφζην δηάινγν κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο  κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζηα πξψηα απνηειέζκαηά ηεο, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αληηδξάζεηο, νη ζπλαηλέζεηο, νη 

ζπκβηβαζκνί θαη νη ηξνπνπνηήζεηο αιιά θαη νη αθπξψζεηο κέηξσλ 

θαη ε έθξεμε ησλ θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ, πνπ ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή δεκηνπξγεί.  

 Σα απνηειέζκαηα δηαθξίλνληαη ζε πξψηεο ηάμεο θαη 

δεχηεξεο ηάμεο απνηειέζκαηα. Χο πξψηεο ηάμεο απνηειέζκαηα 

θαηαγξάθνληαη νη αιιαγέο, πνπ επέξρνληαη ζηε δνκή θαη ζηε 

ιεηηνπξγία θάπνησλ εθθάλζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηηο νπνίεο 

θπξίσο απεπζχλεηαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη επεξεάδνπλ ην 

ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο. Χο δεχηεξεο ηάμεο απνηέιεζκα 

θαηαγξάθεηαη ν αληίθηππνο απηψλ ησλ αιιαγψλ: 

1) ηελ εμσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηνπο ζπζηήκαηνο  
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2) ηελ πξφζβαζε  ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

3) ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο 

4) ην δήηεκα ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο (Παπαδάθεο, 2003).  

 

2.2) Μνληέια εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

            Ζ επηζηεκνινγηθή-κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ε 

εξκελεία  ησλ «εθπαηδεπηηθψλ γεγνλφησλ» αιιά θαη ησλ 

θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ εθπαίδεπζε,  

βάζεη ηεο νπνίαο δηακνξθψλνληαη θαη ηα κνληέια ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κνληέια ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

2.2.1)Σν ζπγθεληξσηηθό κνληέιν.  

χκθσλα κε ηνλ Παπαδάθε, ζε (Παπαδάθε, 2003) κε απηφ 

ην κνληέιν ε εμάξηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ 

θεληξηθή εμνπζία θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο ζπκβάιιεη ζηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζηελ 

ηζνθαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αιιά επίζεο δηεπθνιχλεη  

ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή  εληαίαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Σν ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν βαζίδεηαη ζηηο απφςεηο ηνπ 

Weber, o νπνίνο πξνψζεζε ηε γξαθεηνθξαηία σο θχξην εξγαιεηαθφ 

κεραληζκφ γηα ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε αιιά θαη έιεγρν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζρέζεο κε άιια ζπζηήκαηα. 

Πξνθχπηεη, έηζη, ηαχηηζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηα 

θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

απφδνζεο ιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

ην πιαίζην απηφ αλαθχπηνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, κφλν, βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε, πνπ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Σν ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν εθθξάδεη θαηά θφξνλ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 

2.2.2) Σν θνξπνξαηηζηηθό κνληέιν.  

Σν ελ ιφγσ κνληέιν αλαγλσξίδεη ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ 

πνπ ελδηαθέξνληαη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη ηνπο αθήλεη ηα 

πεξηζψξηα λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα αιιά θαη παξάιιεια ζην 
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πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηεο θπξίαξρεο θπβέξλεζεο 

(Παπαδάθεο, 2003). 

Ο Manoilesco (1936) είρε πξνβιέςεη φηη  ν 20
νο

 αηψλαο ζα είλαη 

αηψλαο θνξπνξαηηζκνχ, φπσο ν 19
νο

 αηψλαο ήηαλ αηψλαο 

ιηκπεξαιηζκνχ θαη είρε δειψζεη φηη ππήξρε κεηαηφπηζε  φισλ ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ  θαη ζεζκψλ πξνο κηα 

θνξπνξαηηζηηθή θαηεχζπλζε. 

 Ο θνξπνξαηηζκφο σο κνληέιν θνηλσληθήο πνιηηηθήο  ζπλδέεηαη 

κε ηηο εθζπγρξνληζηηθέο ηάζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο κνλαξρίεο 

ηνπ 18
νπ

 αηψλα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ 

θαη ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Ζ θνξπνξαηηζηηθή ηδέα 

εληζρχζεθε απφ ηνλ εζληθηζκφ πνπ εκθαλίζζεθε κε ην θίλεκα ηνπ 

ξνκαληηζκνχ ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη απφ ηηο επηξξνέο ηνπ 

19
νπ

 ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο ηνπ Hegel. Αλαδσππξψζεθε θαηά 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαζψο νη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο θπξίσο 

ζηε Γεξκαλία δξνκνιφγεζαλ πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θάησ απφ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ έιεγρν. 

Αξγφηεξα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ην θνξπνξαηηζηηθφ 

πνιηηηθφ κνληέιν εληζρχζεθε κε ηελ αλάπηπμε θαηεπζπλφκελσλ 

απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε νηθνλνκηψλ θαη θαηφπηλ επηθξάηεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν παγθφζκησλ πνιέκσλ ζην πξψην κηζφ 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη εμήο ν θνξπνξαηηζκφο 

ρξεζηκνπνηήζεθε φρη κφλν γηα ηε κειέηε ησλ ηδενινγηψλ θαη ησλ 

θαζηζηηθψλ θαζεζηψησλ ή δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ 

αιιά σο έλαο επηζηεκνληθφο φξνο πνπ πηνζεηείηαη απφ ηηο 

ζχγρξνλεο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο. 

Σν θνξπνξαηηζηηθφ κνληέιν ήηαλ κηα πξφθιεζε πξνο ην 

ιηκπεξαιηζκφ θαη ην καξμηζκφ. Άζθεζε θξηηηθή ηφζν ζηηο απφςεηο  

γηα ηνλ αηνκηζκφ θαη ηηο αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο φζν θαη ζηηο 

ζεσξίεο γηα ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ θαη ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο. 

 Ο θνξπνξαηηζκφο ζπληζηά έλα ηδεψδεο κνληέιν πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία ζεσξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη δελ κπνξεί κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα λα 

αλαπαξαγάγεη επαξθψο φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ.  

Ο Harrison (1984) αλαιχνληαο ηε θχζε ηνπ θνξπνξαηηζκνχ 

ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απνθαιχπηεη πνηθίιεο κνξθέο, φπσο 

ηάζεηο ζπλεξγαζίαο θαη ζηαζεξφηεηαο κάιινλ παξά πνιηηηθνχ 

αληαγσληζκνχ ,ζρεηηθά ζπγθαιπκκέλεο κνξθέο  ιήςεο απνθάζεσλ 

αιιά θαη απνθιεηζκφ ζεκαληηθψλ νκάδσλ απφ ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ (Τθαληή, 2011).  

 Δπίζεο, εζηηάδεη ζηηο πνιηηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ θαη 

ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπο, ζηελ αλάιεςε αξκνδηνηήησλ ζε ζέκαηα 
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εθπαίδεπζεο θαη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ζηνηρείν, φκσο, πνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ θξαηηθφ έιεγρν θαη ηελ 

ελαξκφληζε ηνπο κε ηελ θεληξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη ζηνηρεία απηνχ ηνπ 

κνληέινπ ζην κέηξν, πνπ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ θαη 

δηνίθεζεο, αιιά θαη ε εθπφλεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη νη 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζπλδένληαη ηζηνξηθά κε ηε δξάζε 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ, νη νπνίεο δξνπλ θάησ απφ ηνλ θξαηηθφ 

έιεγρν. 

 

 

 

 

2.2.3) Σν πινπξαιηζηηθό κνληέιν.  

Ζ αλαθνξά ζηελ πινπξαιηζηηθή ζεσξία ζα ζπκβάιιεη απφ ην 

έλα κέξνο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ νκάδσλ αιιά θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπο ζηελ εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

θαη απφ ην άιιν κέξνο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ 

θνξπνξαηηζηηθνχ κνληέινπ πνπ κπνξεί λα ζπκβηβάδεη ην 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα εθπαηδεπηηθνχ ειέγρνπ κε ηελ πνιηηηθή 

ησλ νκάδσλ κε ελδηαθέξνλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Ο Schmitter (1974) νξίδεη ηνλ πινπξαιηζκφ σο εμήο: 

«Ο πινπξαιηζκόο κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα ζύζηεκα νκάδσλ, ζην 

νπνίν νη κνλάδεο, πνπ ην ζπληζηνύλ είλαη νξγαλσκέλεο ζε έλα 

απξνζδηόξηζην αξηζκό πνιιαπιώλ εζεινληηθώλ, ζπλαγσληζηηθώλ, 

κε ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλσλ θαηεγνξηώλ, νη νπνίεο δελ ππόθεηληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλν θξαηηθό έιεγρν σο πξνο ηελ επηινγή ησλ αξρεγώλ 

ηνπο ή σο πξνο ηε δηαηύπσζε ησλ ζέζεώλ ηνπο θαη δελ κνλνπσινύλ 

ην έξγν πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα αζθήζνπλ. 

          χκθσλα κε ηνλ Kravick, φιεο νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη 

ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα είλαη πινπξαιηζηηθά ζε θάπνην βαζκφ. 

Γηαθέξνπλ, φκσο, σο πξνο ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη σο πξνο ην 

κέγεζνο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ειέγρνπ, ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη. Οη 

πινπξαιηζηέο, βέβαηα, δελ έρνπλ απνξξίςεη ην ξφιν ηνπ θξάηνπο. 

Απνδέρνληαη ηελ χπαξμε κηαο λέαο θεληξηθήο εμνπζίαο αιιά 

απαηηνχλ απφ ην θξάηνο λα ελζσκαηψζεη φιεο ηηο νκάδεο κε 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο. 

          Ο Kogan ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

επξχηεξεο ηάζεηο, πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ 

πνιηηηθή θαη δηαρσξίδεη ηηο νκάδεο ζε λνκηκνπνηεκέλεο θαη κε 

λνκηκνπνηεκέλεο, αλάινγα κε ηελ εμνπζία, ην θχξνο θαη ηε 

λνκηκφηεηα πνπ δηαζέηνπλ. Οη λνκηκνπνηεκέλεο νκάδεο είλαη 

εθείλεο,  πνπ κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ή ηα 
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θξαηηθά δεκφζηα φξγαλα γηα ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,  

πξηλ απηά ζεζκνζεηεζνχλ. Αληίζεηα, νη κε λνκηκνπνηεκέλεο 

νκάδεο πξνζπαζνχλ λα ππνλνκεχζνπλ ηελ ππάξρνπζα 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  κέρξη λα επηηχρνπλ ηελ αιιαγή ηεο. Ζ ζέζε 

ησλ νκάδσλ ζηα θέληξα ιήςεο  εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ  θαη 

δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ξπζκίδεηαη απφ ηε 

δχλακε θαη ηελ εμνπζία, πνπ ην ίδην ην θξάηνο δηαζέηεη (Τθαληή, 

2011). 

          Σν κνληέιν απηφ αθνξά ζηελ πην λεσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ. Πξνβάιιεη ην ξφιν ησλ νξγαλσκέλσλ 

νκάδσλ (λνκηκνπνηεκέλσλ θαη κε απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε 

θαη ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο). Σαπηίδεη ην βαζκφ 

λνκηκνπνίεζεο κε ην βαζκφ επηξξνήο ησλ νκάδσλ ζηε 

δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε. χκθσλα κε ην πινπξαιηζηηθφ 

παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο απερνχλ ζηελ 

πξφζεζε ησλ ιηγφηεξν λνκηκνπνηεκέλσλ νκάδσλ,  γηα ηελ αιιαγή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Παπαδάθεο, 2003). 

           Αλ θαη ν πινπξαιηζκφο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη νξηζκέλα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ θνξπνξαηηζκφ, σζηφζν νη 

πινπξαιηζηέο απαηηνχλ γηα ηηο νκάδεο ηνλ απζφξκεην ζρεκαηηζκφ, 

ηνλ αξηζκεηηθφ πνιιαπιαζηαζκφ, ηελ νξηδφληηα επέθηαζε θαη ην 

ζπλαγσληζκφ. Οη θνξπνξαηηζηέο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο 

ειεγρφκελεο αλφδνπ ησλ πνηνηηθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο θάζεηεο 

δηαζηξσκάησζεο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αιιειεμάξηεζεο 

(Τθαληή, 2011). 

         Σν παξάδεηγκα απηφ έρεη ειάρηζηε εξκελεπηηθή αμία, 

αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

(Παπαδάθεο, 2003). 

 

 ην ειιεληθφ θξάηνο, αλ θαη ιεηηνπξγεί έλα δεκνθξαηηθφ 

θαη θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα, σζηφζν ν ηξφπνο δηνίθεζεο 

θαη ειέγρνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζπγθεληξσηηθφο κάιινλ, 

παξά πινπξαιηζηηθφο. Παξά ηελ χπαξμε ηζρπξψλ 

λνκηκνπνηεκέλσλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ άζθεζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

κεραληζκνχ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα κηα ελεξγφ θαη 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζηελ 

άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ειέγρνπ (Τθαληή, 2011). 
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2.3)Σάζεηο απνθέληξσζεο ζηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

 

Ήδε απφ ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ε 

θεληξηθή θπβέξλεζε αλέιαβε ηνλ βαζηθφ ξφιν ηεο δηακφξθσζεο κηαο 

εληαίαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απηφο ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαηεξήζεθε κέρξη ηε 

ζχγρξνλε επνρή. ε έλα ηέηνην ζχζηεκα ην θξάηνο αλακέλεηαη λα είλαη ν 

πην ηζρπξφο νξγαληζκφο.  

Οη πηέζεηο γηα νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε 

ζηξέθνληαη πάληα πξνο ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, ε νπνία κέζσ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ θέξεη ηελ επζχλε ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Οη ζεζκηθέο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο απνθεληξσηηθψλ πνιηηηθψλ 

ζηνλ έιεγρν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα είραλ σο εμήο θαηά 

ηηο ηξεηο δεθαεηίεο. 

 

2.3.1) Η δεθαεηία ηνπ 1980 

Ζ ςήθηζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 1566/1985 θαη ε εηζεγεηηθή 

έθζεζε  ηνπ Νφκνπ γηα ηε Γεληθή Δθπαίδεπζε άθεζε ηα πεξηζψξηα γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξψησλ πξνζπαζεηψλ απνθεληξσηηθνχ 

ραξαθηήξα ζηνλ έιεγρν θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηε ρψξα καο. ην πιαίζην απηφ εμαζθαιίδνληαλ  ε ιατθή ζπκκεηνρή 

ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο έγηλε κε βάζε ην ζρήκα: 

Τπνπξγείν-Ννκαξρίεο (Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο) - Δπαξρίεο (Γξαθεία 

Δθπαίδεπζεο)- ρνιηθή Μνλάδα θαη παξνπζίαδε απνθεληξσηηθέο ηάζεηο, 

θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαηαλνκή πφξσλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.  

Ζ δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο, ε αληηκεηψπηζε ησλ 

επηζθεπψλ θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ θαη ε δηαρείξηζε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπο πεξηέξρνληαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηνπο νπνίνπο ζα δίλνληαλ ηα 

απαηηνχκελα θνλδχιηα κέζσ ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ. 

Δπίζεο, ζεζκνζεηήζεθε κηα ζεηξά νξγάλσλ, πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ 

κε ηελ ίδηα ζρεδφλ δηάξζξσζε ηεο δηνίθεζεο (Δπηθξάηεηα-Ννκφο, 

Ννκαξρηαθφ Γηακέξηζκα-ρνιηθή Μνλάδα). Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά 

ήηαλ ην Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο, ηα πκβνχιηα Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα πκβνχιηα Δηδηθήο Αγσγήο, ηα 

Ννκαξρηαθά πκβνχιηα Παηδείαο, νη Γεκνηηθέο ή Κνηλνηηθέο Δπηηξνπέο  

θαη ε ρνιηθή Δπηηξνπή.  
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Καηαξγήζεθε, επίζεο, ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Μειεηψλ θαη 

Δπηκφξθσζεο (Κ.Δ.Μ.Δ.) θαη ζηε ζέζε ηνπ επαληδξχζεθε ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η.), αθνχ βξηζθφηαλ ζε θνηλσληθή 

απνκφλσζε θαη ραξαθηεξίδνληαλ απφ έιιεηςε ζχλδεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν Π.Η αλέιαβε 

ζχκθσλα κε ην λφκν εξεπλεηηθφ θαη επηηειηθφ ξφιν. 

Με εμαίξεζε ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο φια ηα άιια φξγαλα ιατθήο 

ζπκκεηνρήο ζηεξήζεθαλ απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη δπλαηφηεηα 

ιήςεο απνθάζεσλ. Οη Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ εμαθνινχζεζαλ λα 

έρνπλ ζπληνληζηηθφ ξφιν. Σα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ ζηεξήζεθαλ απφ 

νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο, αθνχ ε ιεηηνπξγία ηνπο παξέκεηλε ζην 

επίπεδν ηεο δηαδηθαζίαο δηεθπεξαίσζεο γξαθεηνθξαηηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηνπνζέηεζε δηεπζπληψλ ζηα ζρνιεία, 

ζηελ πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ 

εθδίθαζε πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηκέξνπο ζεζκνί ηεο εθπαίδεπζεο παξέκεηλαλ θεληξηθά 

ειεγρφκελνη. Ζ ιεηηνπξγία ησλ Π.Δ.Κ. δηακνξθψζεθε ζε έλα 

ζπγθεληξσηηθφ πιαίζην, δεδνκέλνπ φηη δεηήκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ζα νξίδνληαλ κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα. 

Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο εηζήγαγε ην πλεχκα ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη κηαο θνξπνξαηηζηηθήο πνιηηηθήο, 

επηηξέπνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ αλαγλσξηζκέλσλ νκάδσλ κε ελδηαθέξνλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη δηαθπιάζζνληαο ηε 

δχλακε ηεο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο. 

Παξφιν πνπ νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ ηεο ιατθήο ζπκκεηνρήο 

πεξηνξίζηεθαλ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο, θξίζεθε αλαγθαία ε ππαγσγή 

ηνπο ζε άιια φξγαλα κε θπξίαξρν πάληα ηνλ θεληξηθφ έιεγρν. 

Οη Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Παηδείαο ζε επίπεδν Ννκνχ, νη 

Γεκνηηθέο ή νη Κνηλνηηθέο Δπηηξνπέο, ην ρνιηθφ πκβνχιην πνπ ζα 

αλαιάκβαλαλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ είηε δε ζπγθξνηήζεθαλ, 

είηε δε ιεηηνχξγεζαλ. 

 

2.3.2) Η δεθαεηία ηνπ 1990 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 κηα λέα κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα 

επηρεηξείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηνπο Νφκνπο 1996/1991 θαη 2043/1992 θαζψο θαη κε ην 

Π.Γ. 45/1993. Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

 Νέα κεηξήζηκα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ ρνιηθψλ 

πκβνπιίσλ. 

 Ζ κνληκφηεηα ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

επαλήιζε αθνχ ζχκθσλα κε ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ 
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Νφκνπ 2043/1992 ήηαλ αλαγθαίν λα εμαζθαιηζζεί ε 

ζπλέρεηα ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Κακία επηηπρία δελ έιαβε ε πξνζπάζεηα λα κεηαθεξζνχλ νη 

απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ. 

Ο Ννκάξρεο παξφιν πνπ ην Π.Γ 45/1993 ηνλ πξνήγαγε ζε 

παξάγνληα απνθαζηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ζηα εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, δελ αλαδείρζεθε ζε φξγαλν 

δηακφξθσζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Καηά ηελ πεξίνδν 1994-1996 επί θπβεξλήζεσο ΠΑ.Ο.Κ. ππήξμε 

κηα ηάζε γηα επαλαθνξά ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. Δπηδηψρζεθε, γηα άιιε κηα θνξά, ε 

απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Με ηνπο λφκνπο 2218/1994 θαη 

2240/1994, πνπ αθνξνχζαλ ηε ζέζπηζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο 

επηρεηξήζεθε λα ξπζκηζηνχλ ζέκαηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο. Ζ απνθεληξσηηθή πνιηηηθή 

θξίζεθε σο αλαπνηειεζκαηηθή. 

Ο Τπνπξγφο Παηδείαο αλέζεζε ηελ αμηνιφγεζε  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηνλ Ο.Ο..Α. Ζ έθζεζε αμηνιφγεζεο εκπεξηείρε ζηνηρεία 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, ηελ απηνλνκία ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε. Ζ απνθέληξσζε ζχκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ζα απέβαηλε απνηειεζκαηηθή εάλ δηεπξχλνληαλ  νη ιεηηνπξγίεο 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σα ζηνηρεία, κε ηα νπνία ζα αζρνινχληαλ νη 

θνξείο ηεο απνθέληξσζεο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ θάιπςε 

κηζζψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, 

πξνβιέπνληαλ ε θάιπςε ησλ εμφδσλ, ε δηακφξθσζε θαηάιιειεο  

θηεξηαθήο ππνδνκήο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζήο ηεο. Δπίζεο ε 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ,  ε ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε παξνρή θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ε δεκηνπξγία ζπλδεηηθψλ θξίθσλ κεηαμχ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ άιισλ ππεξεζηψλ, φπσο είλαη νη ηνκείο ηεο πγείαο 

θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ε δηεπζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

θαη ηεο απηναμηνιφγεζεο ησλ ζρνιείσλ. 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα αζθήζεθε θξηηηθή, γηαηί ζεσξήζεθε φηη 

ζα γηλφηαλ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο πφξσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, πνπ ζα 

πξνέξρνληαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο. Απηφ ζα νδεγνχζε 

ηνπο Γήκνπο λα αλαδεηήζνπλ πφξνπο απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ 

ππφ ην βάξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ αξθεηά ζρνιεία ζα 

αληηκεηψπηδαλ δπζρέξεηεο ζηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα.  
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ιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ απνθέληξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλέβαιαλ ζηνλ αλαζρεκαηηζκφ νξηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

ηε ζπλέρεηα ζεζπίζζεθε ν Νφκνο 2525/1997, κε ηνλ νπνίν 

θαζηεξψζεθε ν ζεζκφο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη νξίζηεθε ν ηξφπνο 

πξφζβαζεο ησλ θαηφρσλ απνιπηεξίνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Με ην λφκν απηφ εηζήρζεζαλ λέα κέηξα γηα 

ηελ απνθέληξσζε, φπσο ε ζέζπηζε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, ε 

αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, ε ίδξπζε ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ε 

εηζαγσγή ηεο Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο θαη ε ίδξπζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Κέληξσλ ηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΔ.ΚΔ..Δ.). 

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 9 ηνπ Νφκνπ πξνβιέπνληαλ ε ίδξπζε 

δεθαηξηψλ Πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ ηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ, πνπ ζα αλαιάκβαλαλ ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία 

ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζα ζπλέβαιιαλ ζηνλ 

πεξαηηέξσ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ.  Ζ έδξα, ε ζηειέρσζε, νη απνδνρέο, 

ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ, ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα 

δηακνξθψζεθαλ κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Βέβαηα, ε ιεηηνπξγία ησλ 

Κέληξσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

πγθεληξσηηθέο ηάζεηο εληνπίζζεθαλ θαη ζε άιιεο ξπζκίζεηο. Έηζη 

ζεζπίζζεθε ην ψκα Μνλίκσλ Αμηνινγεηψλ πνπ ππάγνληαλ ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο νξίδνληαλ 

θαη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο θαη δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο 

ππνζηήξημε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ αγλνψληαο ηηο 

ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ρσξίο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηηο εθάζηνηε δηνηθεηηθέο αλάγθεο. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ πνιιαπινχ βηβιίνπ παξνπζίαδε 

αδπλακία. Δπίζεο, ε αλαβάζκηζε ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (.Δ.Π.) πνπ πινπνηήζεθε κε ηελ ίδξπζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο-Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔ.Τ.Π.) 

ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν θαη ζηα Γξαθεία (.Δ.Π.) ζε επίπεδν ζρνιηθήο 

κνλάδαο, θαίλεηαη φηη έηεηλε λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηνπο ζηφρνπο 

απνθεληξσηηθήο πνιηηηθήο. 

Πνιιέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο αιιαγέο ηνπ Νφκνπ 2525/1997 δε 

ζπλνδεχηεθαλ θαη κε παξάιιειεο πξνζπάζεηεο δηνηθεηηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ. Γηακνξθψζεθε έηζη έλαο θεληξηθφο δηνηθεηηθφο 

έιεγρνο, ν νπνίνο ζηεξηδφηαλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο δνκέο ζρεδηαζκνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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2.3.3) Η λέα ρηιηεηία (2000 θαη εμήο) 

Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο ρηιηεηίαο επαλέξρεηαη ην δήηεκα ηεο 

δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με ην Νφκν 

2817/2000 ζεζπίζζεθαλ ζε Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο κε 

ζηφρν ελφο ηέηαξηνπ επηπέδνπ δηνίθεζεο. 

Ο ξφινο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο είλαη απνθαζηζηηθφο, αθνχ νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ Σκεκάησλ 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο θαζνξίδνληαη, ζχκθσλα 

κε ην Νφκν, κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Με ην άξζξν 1 ηεο ππ‟ αξηζκφλ Γ.Η 105657/8-10-2002 (ΦΔΚ 

1340/Β) ππνπξγηθήο απφθαζεο νξίδεηαη φηη νη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο 

έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, πνπ ηνπο εθρσξνχληαη 

απφ ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ Παηδείαο. Δπίζεο κε ηνλ ίδην Νφκν 

ζεζπίζζεθε κηα ζεηξά ζπκβνπιίσλ φπσο ην Αλψηεξν Τπεξεζηαθφ 

πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Α.ΠΤ..Π.Δ), ην Αλψηεξν 

Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Α.ΠΤ..Γ.Δ) θαη 

ην Πεξηθεξεηαθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, πνπ 

ζα ζπγθξνηνχληαλ θαη πάιη κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχζαλ βάζεη ηνπ Νφκνπ 2817/2000 κε 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο. 

Χο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

αλαγλσξίδνληαη βάζεη ηνπ Νφκνπ 2986/2002 νη Γηεπζχλζεηο θαη ηα 

Γξαθεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα Γξαθεία 

Φπζηθήο Αγσγήο, ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ.), ηα 

Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.) ηα 

Πεξηθεξεηαθά Κέληξα ηήξημεο θαη Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ 

(ΠΔ.ΚΔ..Δ.), ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) νη 

πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ (..Ν.), νη ρνιηθέο Μνλάδεο, ηα 

Κέληξα πκβνπιεπηηθήο –Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔ.Τ.Π.). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο πνπ 

δηακνξθψζεθε κε ην Νφκν 2817/2000 αχμεζε ππέξκεηξα ην δηνηθεηηθφ 

θφζηνο ησλ Τπεξεζηψλ ηήξημεο ηεο Δθπαίδεπζεο κε επηπξφζζεηεο 

γξαθεηνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Παξάιιεια θαηέζηεζε ην δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα πεξηζζφηεξν δαπαλεξφ αθαηξψληαο πφξνπο, πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαζέηνπλ γηα ζεκαληηθφηεξεο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, 

φπσο ε επέθηαζε θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ. 

Ο Νφκνο απηφο επαλέθεξε ηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ δηαλνκαξρηαθνχ 

επηπέδνπ, πνπ είρε ζεζκνζεηεζεί κε ην Νφκν 309/1976, φηαλ ε ρψξα είρε 

δηαηξεζεί ζε δεθαπέληε Αλψηεξεο Δθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο Γεκνηηθήο 

θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Ζ πξαγκαηηθή απνθέληξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε δε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε 

ελεξγνπνίεζε παξσρεκέλσλ δηνηθεηηθψλ ηαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ, αιιά 

κε κέηξα ζηήξημεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ . 
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Σν Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.) θαη ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην (Π.Η.) πξσηαγσληζηνχζαλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ην άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ 2986/2002. Ζ 

επηκφξθσζε, επίζεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ θαηάθεξε λα απαγθηζηξσζεί 

απφ ην ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ πιαίζην ειέγρνπ, αθνχ, φπσο 

νξίδνληαλ ζην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 2986.2002, ν Οξγαληζκφο 

Δπηκφξθσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.Δ.Π.Δ.Κ.) εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Π.Η ,ην Κ.Δ.Δ. θαη κε άιια 

μέλα Παλεπηζηήκηα θαη Σ.Δ.Η. κε εξεπλεηηθά θέληξα θαη κε εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο. 

Ζ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ αληί λα αζθεί κηα επνπηεία 

ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο αλέιαβε ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ 

απφ ηε θχζε ηνπο αλήθαλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο. 

Σν έηνο 2003 ππνγξάθηεθαλ νη ππ‟ αξηζκφλ 73765/Γ1 14/7/03 θαη 

74138/Γ2/15-7-03 ππνπξγηθέο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο θαζηεξψζεθε ην 

πξφγξακκα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, ην νπνίν είρε πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα. 

Βέβαηα, ην πξφγξακκα είρε αξθεηά κεηνλεθηήκαηα φπσο ε έιιεηςε ηεο 

αληίζηνηρεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ 

δηδαζθαιίαο πνπ απαηηνχληαλ, ε νξγάλσζε βηβιηνζεθψλ θαη ε 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ. 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2004-2009, θαηά ηελ νπνία ε Ν.Γ. ήηαλ 

ζην πξνζθήλην δελ εληνπίδνληαη ηάζεηο απνθέληξσζεο ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεδηαζκψλ. Με ηελ άλνδν ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. επαλέξρεηαη ην 

δήηεκα πξνο ζπδήηεζε. 

Με ηα πξφζθαηα λνκνζεηήκαηα ζπλεπψο επηδηψθεηαη ε βειηίσζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε κηα θνηλσλία, πνπ ζπλερψο δηέπεηαη απφ 

ηε ξεπζηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ (Τθαληή, 2011). 

 

 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΑΠΟ ΣΟΝ «ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ» ΣΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» 

ΣΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

3.1) Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Σν 1828 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ 

θξάηνπο απφ ηνλ Καπνδίζηξηα, ν νπνίνο επεδίσθε ηνλ απεγθισβηζκφ ησλ 
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θνηλνηήησλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ πξνεζηψλ. Σα ζεκέιηα ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο έζεζε ε Βαπαξηθή Αληηβαζηιεία ην 1833. Έηζη, ε ρψξα 

δηαηξέζεθε ζε δήκνπο κε αηξεηή δηνίθεζε, ελψ σο πνιίηεπκα παξέκελε ε 

απφιπηε κνλαξρία. 

Πξψηε, ζπληαγκαηηθή θαζηέξσζε έγηλε ζην χληαγκα ηνπ 1864. 

Αθνινχζεζε ν λφκνο ΓΝΕ/ 1912, πνπ εηζήγαγε θαη ηελ θνηλφηεηα, 

παξάιιεια κε ηνλ δήκν, σο ηχπν Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ. χκθσλα κε 

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975 θαηνρπξψζεθε 

κεηαμχ άιισλ ε αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ζε φιεο ηηο 

ηνπηθέο ππνζέζεηο θαη νξίζηεθαλ σο πξψηε βαζκίδα ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο (www.alphafm.gr).  

Ζ αξρηθή Έλσζε Γήκσλ ηδξχζεθε κε ςήθηζκα ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 

1927, θαηά ην Α‟ πλέδξην ησλ Γεκάξρσλ ηεο Διιάδαο. Σν Α‟ πλέδξην 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ ηφηε Γεκάξρνπ 

Αζελαίσλ, πχξνπ Πάηζε, θαη ε Οξγαλσηηθή ηνπ Δπηηξνπή 

απνηεινχληαλ απφ ηνπο Γεκάξρνπο: 1) Αζελαίσλ, 2) Πεηξαηψο, 3) 

Παηξψλ,  4) Λακίαο,  5) Αιεμαλδξνππφιεσο,  6) Ησαλλίλσλ, 7) Καβάιαο, 

8) Υίνπ, 9) Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη 10) Μεζνινγγίνπ. ην ζπλέδξην 

έιαβαλ κέξνο 42 Γήκαξρνη θαη 17 εθπξφζσπνη Γεκάξρσλ, Πξνέδξσλ ή 

κειψλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ.  

Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Έλσζεο Γήκσλ ηεο Διιάδνο ελεθξίζε κε 

δηάηαγκα ηελ 12
ε
 Απξηιίνπ 1929, ελψ ε αλαγλψξηζή ηεο σο λνκηθφ 

πξφζσπν έγηλε κε ην άξζξν 52 ηνπ Ν. 4108/29. 

 Με ην Β‟ πλέδξην ησλ Γεκάξρσλ (10–16 Μαΐνπ 1931) 

ςεθίζηεθε λέν θαηαζηαηηθφ, πνπ πεξηείρε ζπκπιεξψζεηο θαη κεηέηξεπε 

ηνλ αξρηθφ ηεο ηίηιν ζε «Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο». Σν 

θαηαζηαηηθφ ηεο Έλσζεο ξχζκηδε ην ζθνπφ ηεο, ηε δηνίθεζε θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο, ηνπο πφξνπο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο. Σν λέν θαηαζηαηηθφ 

http://www.alphafm.gr/
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εγθξίλεηαη κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο 3
εο

 επηεκβξίνπ 1931, φπνπ 

θαζνξίδεηαη, αλάκεζα ζε άιια, σο ζθνπφο ηεο Έλσζεο: 

«ε πξναγσγή ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο δηνηθήζεσο, ε επαγξύπλεζε 

επί ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ Ο.Τ.Α., ε δηεπθόιπλζε ηεο κεηαμύ ησλ 

ζπλεξγαζίαο θαη ε παξνρή εηο απηνύο πάλησλ ησλ δηνηθεηηθώλ, 

νηθνλνκηθώλ θαη ηερληθώλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκα γηα ηελ 

πιεξέζηεξε εθπιήξσζε ηνπ πξννξηζκνύ ηνπο… 

ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ θαη ζηαηηζηηθώλ αλαγνκέλσλ εηο ηελ 

ηνπηθήλ  δηνίθεζηλ, ε παξαθνινύζεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ε ίδξπζε 

ηδίαο ηερληθήο ππεξεζίαο παξερνύζεο εηο ηνπο Γήκνπο θαη ηαο 

Κνηλόηεηαο γλώκαο ηερληθάο θαη ηερληθννηθνλνκηθάο επί δεηεκάησλ 

εηδηθώλ…»  

ηε δηεπζχλνπζα επηηξνπή ηεο Έλσζεο κεηείραλ ππνρξεσηηθά νη 

Γήκαξρνη Αζελαίσλ, Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο. Σν θαηαζηαηηθφ 

πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε ησλ εμήο ππεξεζηψλ: 

• Δξεπλψλ θαη ηερληθψλ κειεηψλ.   

• Γηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ κειεηψλ.  

• Οηθνλνκηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ κειεηψλ, εθδφζεσλ. 

Ζ Έλσζε ηέζεθε απεπζείαο ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ελψ δηνξίζηεθε ζε απηήλ θπβεξλεηηθφο 

επίηξνπνο, πνπ επφπηεπε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Χζηφζν, ε ιεηηνπξγία ηεο 

θξάηεζε κφλν κία δεθαεηία, θαζψο θαηαξγήζεθε ην 1941 κε ην Ν.Γ. 

71/41. 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ εθ λένπ ίδξπζε ηεο Έλσζεο μεθίλεζε ακέζσο 

κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη νινθιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 197/78, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ζπζηήλνληαη: 
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1) Σνπηθέο, θαηά πεξηθέξεηα λνκνχ, ελψζεηο δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ, κε κέιε ην ζχλνιν ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ 

ηνπ νηθείνπ λνκνχ. Οη ελψζεηο θέξνπλ ηελ νλνκαζία «Σνπηθή 

Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Σ.Δ.Γ.Κ.) ζπκπιεξσκέλε απφ ην 

φλνκα ηνπ νηθείνπ λνκνχ.  

2)   Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο, κε κέιε ην 

ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ελψζεσλ ηεο ρψξαο. Ζ έλσζε θέξεη ην φλνκα 

«Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο» (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.) 

Ζ ιεηηνπξγία θαη νη αξκνδηφηεηεο νξγάλσλ ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ είλαη νη εμήο:  

Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην:  

• πλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε 3 κήλεο θαη φπνηε ζπληξέρνπλ ιφγνη.  

• Αζθεί έιεγρν ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.  

• Δθθέξεη ηηο απφςεηο ηνπ ζε εηδηθή έθζεζε, ζρεηηθά κε ηνλ 

απνινγηζκφ ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.  (www.kedke.eu). 

Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 48/1999, ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δηακνξθψλνπλ ηελ νξηζηηθή ηνπο κνξθή, χζηεξα 

θαη απφ ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ησάλλεο 

Καπνδίζηξηαο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1997 (www.ita.org.gr). 

 

3.2) ρέδην «Καπνδίζηξηαο» 

3.2.1) πλζήθεο δηακόξθσζεο ζρεδίνπ «Καπνδίζηξηαο» 

Ζ νπζηαζηηθή πθαξπαγή ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ αλήθαλ ζηηο 

δεκνγεξνληίεο (ζψκαηα ησλ θνηλνηήησλ) θαη ε απφδνζε ηνπο ζε 

δηνξηζκέλα θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ απνθιήζεθε απφ ηελ επίζεκε 

ηζηνξηνγξαθία, σο «νξγάλσζε ηεο εζσηεξηθήο δηνίθεζεο» ππήξμε  ε 

ελζνπζηψδεο έκπλεπζε ηνπ Η. Καπνδίζηξηα γηα ηελ αλάπιαζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. 

http://www.kedke.eu/
http://www.ita.org.gr/
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Ζ ζχιιεςε ηνπ Καπνδίζηξηα γηα ην λέν ξφιν, πνπ έκειιε λα 

δηαδξακαηίζνπλ νη θνηλφηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθε εληέιεη ζηηο απαξρέο 

ηεο ζχζηαζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απφ ηνλ ζσλα (1833), ν νπνίνο 

παξέδσζε ηε δηνίθεζε ησλ δήκσλ ζε εληεηαικέλνπο ππαιιήινπο. 

  ζεο ελζηάζεηο θαη αλ εγείξνπκε απέλαληη ζηηο δεκνγεξνληίεο κε 

ηελ ηειηθή επηθξάηεζε ησλ θνηδακπάζεδσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε 

δηακφξθσζε κηαο ειιεληθήο δηνηθεηηθήο θνηλνηηθήο ηεξαξρίαο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε, νη ηειεπηαίεο,  

αλακθηζβήηεηα, απνηέιεζαλ θχηηαξα ηνπηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο, απφ φπνπ ζα κπνξνχζακε λα αληιήζνπκε δηδάγκαηα γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ ζην απψηεξν παξειζφλ. Με ην Νφκν πεξί 

πζηάζεσο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (1912) επαλεηζάγεηαη ε αξρή ηεο 

απηελέξγεηαο ζηε δηνίθεζε ησλ θνηλνηήησλ θαη θαζηεξψλεηαη ε πνιηηηθή 

ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο (www.ypes gr). 

 Ζ αλαδηνξγάλσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θξίζεθε αλαγθαία 

(www.nooz.gr) γηα νηθνλνκηθνχο θπξίσο ιφγνπο, νη νπνίνη εληάζζνληαη 

θαη ζηνπο ζρεδηαζκνχο πνπ εθπνλνχληαη ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ. Πξηλ ηνλ 

«Καπνδίζηξηα», ν κεγάινο αξηζκφο θνηλνηήησλ θαζηζηνχζε δχζθνιε ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Δπίζεο, ε αδπλακία απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ 

ηεο Δ.Δ. απφ ηηο θνηλφηεηεο θαη ηνπο Γήκνπο, ειιείςεη επαξθνχο 

ππνδνκήο δπζρέξαηλε ηελ εθηέιεζε έξγσλ «πλνήο θαη αλάπηπμεο» 

Σν ππεξβνιηθφ ηίκεκα, επίζεο, πνπ θαηέβαιιε ην θξάηνο γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ θνηλνηήησλ απφ ηηο επηρνξεγήζεηο έπξεπε λα  κεησζεί. 

Δπηπιένλ, νη θνηλφηεηεο έπξεπε λα ζπγρσλεπηνχλ ζε επξχηεξνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξνπο. 

Ζ  ππνηηζέκελε αλαδσνγφλεζε ηεο δσήο ζηελ χπαηζξν, πνπ ζα 

επέθεξε ε δηνηθεηηθή ζπγθέληξσζε, θαζψο νη θάηνηθνη, ηδίσο νη  λένη, 

απνκαθξχλνληαλ απφ ηηο κηθξέο θνηλφηεηεο έθξηλε αλαγθαία ηε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ ζρεδίνπ Καπνδίζηξηαο (www.nooz.gr). 

http://www.ypes/
http://www.nooz.gr/
http://www.nooz.gr/
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3.2.2) Νόκνο –ρέδην «Καπνδίζηξηαο» 

Με ην λφκν 1878/1990 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην λφκν 2218/1994, νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο παιηάο λνκαξρίαο κεηαβηβάδνληαλ ζηελ αηξεηή πιένλ 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη ζηα φξγαλα ηεο, πνπ απνηεινχληαλ απφ 

ηνλ λνκάξρε, ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην θαη ηηο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο 

(www.madata). 

Σν 1997 ςεθίζηεθε ν λφκνο 2539/1997, γλσζηφηεξνο σο 

Πξφγξακκα «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο», πνπ επαλαθαζφξηζε ηνπο 

πξσηνβάζκηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε πιεζπζκηαθά θαη 

ρσξνηαμηθά θξηηήξηα. Ο Νφκνο απηφο πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηνλ Ησάλλε 

Καπνδίζηξηα πξψην θπβεξλήηε ηεο Διιάδνο κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηεο 

απφ ηνπο Οζσκαλνχο.   

Με ην πξφγξακκα «Καπνδίζηξηαο» θαη κε ηηο κεηαγελέζηεξεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ζπζηάζεθαλ 901 δήκνη θαη 130 θνηλφηεηεο, απφ ηνπο 

369 δήκνπο. Οη 748 απφ ηνπο θαπνδηζηξηαθνχο δήκνπο  πξνήιζαλ απφ ηε 

ζπλέλσζε δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, δχν θνηλφηεηεο αλαγλσξίζηεθαλ σο 

δήκνη θαη ζε 151 δήκνπο δε ζεκεηψζεθε θακία αιιαγή. Οη 108 

θνηλφηεηεο παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο θαη 22 πξνέθπςαλ απφ ζπλέλσζε 

άιισλ θνηλνηήησλ. Έηζη πξνέθπςαλ 13 πεξηθέξεηεο θαη 51 λνκνί 

(www.patris). 

 Λφγσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ θνηλνηήησλ ην ελ ιφγσ ζρέδην έηπρε 

ζεκαληηθήο αληίδξαζεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. Σν 2006 κε ηελ 

ηξνπνινγία πνπ ςεθίζζεθε ζηε Βνπιή αλαγλσξίζηεθαλ επίζεκα 

μερσξηζηέο θνηλφηεηεο, ηα Εσληαλά Ρεζχκλνπ, ην Βξαράζη Λαζηζίνπ θαη 

ε Σζαξηηάζλε Λάξηζαο (www.ypes. gr). 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

«Καπνδίζηξηα» (Ν.2539/97), ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ αληζνβαξείο Ο.Σ.Α., πνπ θπξίσο ιεηηνπξγνχζαλ 

http://www.patris/
http://www.ypes/
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ζαλ θέληξα νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηεο πεξηνρήο, σο  

δηεθπεξαησηέο ηεο ηνπηθήο γξαθεηνθξαηίαο. Τπήξραλ 5.318 θνηλφηεηεο 

κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 5.000 θαηνίθνπο θαη 200 κηθξνί δήκνη 

(Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 2011). 

Απφ ηνπο Ο.Σ.Α.  (5.775) πνζνζηφ 94% είρε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 

2.000 θαη αληηζηνηρνχζε ζην 31% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Πνζνζηφ 

64% ήηαλ Ο.Σ.Α. κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 510 θαηνίθσλ. Οη 

πξσηνβάζκηνη Ο.Σ.Α. δελ ήηαλ εληαίεο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, αιιά 

απνηεινχληαλ απφ 12.315  νηθηζκνχο. 

Πξηλ απφ ην 1997, δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο πξνζπάζεζαλ ήδε απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ησλ ππεξάξηζκσλ 

θαη πνιπδηαζπαζκέλσλ Ο.Σ.Α. κε εζεινληηθέο ζπλελψζεηο θαη 

ζπκβνχιηα πεξηνρήο (Ν.2218/94). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο Νφκνπο 

1416/84 θαη 1622/86, κε ηνπο νπνίνπο ζεζπίζηεθαλ ηθαλά θίλεηξα γηα 

ηελ εζεινληηθή ζπλέλσζε δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζε λένπο δήκνπο. 

Ληγφηεξνη απφ 400 Ο.Σ.Α. αλακείρζεθαλ ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο 

(Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 2007). 

Οη πξνζπάζεηεο απηέο δελ θαξπνθφξεζαλ, γηαηί αθελφο κεηαβίβαζαλ 

ζηνπο Ο.Σ.Α. ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Έλα 

ηέηνην εγρείξεκα, πνπ πξνυπνζέηεη, ελ πξψηνηο, ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε ηειηθή επηδίσμε ηε ζπλέλσζε αλήθεη θαη 

νπζηαζηηθά αιιά θαη λνκηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Πνιηηείαο.  

Αθεηέξνπ, ε πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ δε 

ζπλνδεχηεθε απφ έλα επαξθέο πιαίζην ζηήξημεο. Ζ πξνρεηξφηεηα 

ζρεδηαζκνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο αληηθαηνπηξίδνληαλ ζηελ απνπζία θάπνηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ζηήξημεο ησλ λέσλ ζεζκψλ κεζνπξφζεζκα ή 

θαη βξαρππξφζεζκα (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, 2011). 
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3.2.3) πλέπεηεο ηνπ ζρεδίνπ «Καπνδίζηξηαο» 

Παξά ηηο πνκπψδεηο εμαγγειίεο γηα ηφλσζε ηεο δσήο ζηελ χπαηζξν 

θαη άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο, ε πξαγκαηηθφηεηα απείρε απφ ηελ 

δήζελ κεηακφξθσζε, πνπ επέθεξε ζε απηήλ ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

«Καπνδίζηξηαο».  

Έηζη ν λφκνο «Καπνδίζηξηαο», ίζσο λα ζπλέβαιε ζε κηα ηαρχηεξε 

εηζξνή ησλ θνλδπιίσλ, πνπ πξνβιέπνληαλ ζηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

Δ.Δ., αιιά, ρσξίο λα πξνζθέξεη ηίπνηα ζηελ αλακφξθσζε ηεο ππαίζξνπ, 

θαζψο ε πξνδηαγεγξακκέλε ζπξξίθλσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 

θαζηζηνχζε απαγνξεπηηθή κηα ηέηνηα εμέιημε. Απηή ε δηαδηθαζία, ινηπφλ 

επηηείλνληαλ κέζσ ησλ ππνρξεσηηθψλ ζπλελψζεσλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ, ε νπνία νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ ρσξηψλ θαη 

ησλ θαηαξγνχκελσλ θνηλνηήησλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπο θαη ηε καδηθή 

εηζξνή ηνπο ζηελ έδξα ηνπ λένπ δήκνπ.  

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπληζηά ζεζκφ πξνβεβιεκέλν σο έθθξαζε 

ηεο ιατθήο ζπκκεηνρήο, πνπ ζην παξειζφλ πεξηβιήζεθε κε ηελ αίγιε ηεο 

ππνηηζέκελεο αλεμαξηεζίαο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπο. Ζ απιή επηθχξσζε ησλ επηινγψλ ηεο θξαηηθήο 

εμνπζίαο ζην επξχ θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξννησλίδεηαη  ην 

δηεθπεξαησηή  ξφιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

Απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα εδξαίσλε θαη ην ζρέδην 

«Καπνδίζηξηαο». Έηζη, νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο ππνζέζεηο ηεο 

θνηλφηεηαο, ιακβάλνληαλ απφ έλα θεληξηθφ δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζην 

νπνίν ζπκκεηείρε, απιψο, ν πξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ κε 

δηθαίσκα ςήθνπ. Οη θνηλφηεηεο θάησ ησλ ηεηξαθνζίσλ θαηνίθσλ δελ 

είραλ δηθαίσκα ζπγθξφηεζεο ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αληίζηνηρεο 

αληηπξνζψπεπζεο ζην κεγάιν δήκν ηεο πεξηνρήο. πλεπψο, ν 

παξακεξηζκφο ησλ κηθξφηεξσλ θνηλνηήησλ πξνο φθεινο ησλ κεγάισλ 

έθζεηξε ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο ζπζρέηηζήο ηνπο. 
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Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Καπνδίζηξηαο» ηα κέιε ηνπ 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππφθεηλην ζηελ θαζεκεξηλή θξηηηθή ησλ 

πεπξαγκέλσλ ηνπο θαη αλαιάκβαλαλ θάπνηεο δεζκεχζεηο έλαληη ησλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ελφο απνκαθξπζκέλνπ θαη αδηαθαλνχο 

νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ κπνξεί λα απέρεη δεθάδεο 

ρηιηφκεηξα απφ ηηο θνηλφηεηεο θαη ηνπο κηθξνχο δήκνπο (κε ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα πξαγκαηνπνηνχληαη) 

απνθιείεη ηελ άζθεζε, έζησ θαη ελφο ππνηππψδνπο ειέγρνπ ζην έξγν 

ηνπο. Οη λένη ππεξδήκνη επλννχλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

επαγγεικαηνπνηεκέλνπ ζψκαηνο ηνπηθψλ πνιηηηθψλ, πνπ φληαο νη 

εθιεθηνί θνκκάησλ θαη κεραληζκψλ ή δξψληαο θαη‟ εληνιή ηζρπξψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ζα λέκνληαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ηελ 

ηνπηθή εμνπζία. 

Οη δηεπξπκέλνη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρνληαο 

εμαζθαιίζεη ηε ξνή ησλ θνλδπιίσλ ηεο Δ.Δ. κπνξνχζαλ πιένλ 

απεξίζπαζηνη λα θέξνπλ εηο πέξαο ηα κεγάια έξγα ππνδνκήο, 

αςεθψληαο πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα επηβάξπλζε 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Παξάιιεια, ν δηαθεξπγκέλνο ζηφρνο ηνπ θξάηνπο γηα ηε 

κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ρσξίο 

φκσο, ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο ελαπφζεηε ηηο επζχλεο ζπληήξεζεο ηεο 

πεξηθέξεηαο ζηνπο λένπο νξγαληζκνχο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ 

απαληνχζαλ ήδε κε ηελ αχμεζε ηεο δεκνηηθήο θνξνινγίαο θαη ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Οη λένη απξφζσπνη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί ζπλέιιεγαλ ηα 

ππέξνγθα δεκνηηθά ηέιε γηα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ, θπξίσο, ζηηο 

έδξεο ησλ λέσλ δήκσλ, παξέδηδαλ ππεξεζίεο θαη έξγα ζηνπο ληφπηνπο 

επηρεηξεκαηίεο εξγνιάβνπο θαη επηζθξάγηδαλ ηελ πιήξε ππαγσγή ησλ 
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κηθξφηεξσλ κνλάδσλ ζηηο επηινγέο (πεξηβάιινλ, λέεο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, έξγα) ηεο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο.  

πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Καπνδίζηξηαο» 

ελδπλάκσλε ην θπξίαξρν ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν, φπσο εθθξάδεηαη ζην 

πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Ζ αληίζηαζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ 

κε ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζπλέρηζαλ, ρσξίο, 

φκσο, λα ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπο ην δήηεκα ηεο 

ζπκκεηνρήο φισλ ησλ θαηνίθσλ ζηηο απνθάζεηο θαη ηεο εζεινληηθήο 

ζχκπξαμεο κε άιιεο θνηλφηεηεο (www.nooz.gr). 

 

 

 

3.3) Αμηνιόγεζε ηνπ ζρεδίνπ «Καπνδίζηξηαο» 

Σν εγρείξεκα ησλ «Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ» δελ πέηπρε σο πξνο 

ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ «Καπνδίζηξηα» δελ 

είρε ζπλνδεπηεί απφ αξρηθή αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ δηεπξπκέλσλ δήκσλ, πξνθεηκέλνπ ηα πνιηηηθά φξγαλα 

λα απνθηήζνπλ επηηειηθφ θαη πξνγξακκαηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Δπηπιένλ, νη «Καπνδηζηξηαθνί Γήκνη» δεκηνπξγήζεθαλ, ρσξίο ηε 

δηαζθάιηζε ησλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο ηνπο απνθέληξσζεο. 

Σα Σνπηθά πκβνχιηα κέρξη ζήκεξα έρνπλ παξακείλεη, ρσξίο πφξνπο,  

ρσξίο ηνπηθφ πξφγξακκα δξάζεο, ρσξίο νπζηαζηηθή ζεζκηθή ιεηηνπξγία, 

έηζη ψζηε λα πξνάγνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη έθθξαζε ησλ πνιηηψλ. 

ε απηά αθξηβψο ηα ζεκεία νη ζεζκηθέο αιιαγέο, πνπ πξνηείλεη ην 

ζρέδην «Καιιηθξάηεο» ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

βξίζθνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Κξίλεηαη, φκσο, 

απαξαίηεην λα απνζαθεληζηνχλ ηα «ζνιά ζεκεία», εηδηθά ζηα δεηήκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ Νέσλ 

Γήκσλ. Δίλαη απηνλφεην, ηέινο, φηη ε θπβέξλεζε πξέπεη λα απνδψζεη 

http://www.nooz.gr/
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ζηελ Απηνδηνίθεζε ηα 331 εθαηνκκχξηα επξψ ζεζκνζεηεκέλσλ πφξσλ 

ην 2009, ηα νπνία παξαθξαηνχληαη κέρξη ζήκεξα, γηα λα ζεσξεζνχλ 

αμηφπηζηεο νη φπνηεο δηαβεβαηψζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Καιιηθξάηε (www.wikipedia.org). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε θησρή ιεηηνπξγηθά εηθφλα, πνπ παξνπζίαδε 

έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζηζηνχζε 

επηηαθηηθή ηελ εθαξκνγή κηαο γελλαίαο ξχζκηζεο, φπσο εθείλεο πνπ 

επηρεηξήζεθε κε ην πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

φηη πεξηζζφηεξεο απφ 4.500 θνηλφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην πςειφ 

πνζνζηφ (80%) ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλνηήησλ δελ πιεξνχζαλ ην 

πιεζπζκηαθφ φξην, πνπ φξηδε ν λφκνο θαη επνκέλσο ππήξρε θαη 

λνκνζεηηθά ε δπλαηφηεηα λα θαηαξγεζνχλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ «Καπνδίζηξηα». Αληίζηνηρα ζηνπο Γήκνπο κφιηο ην έλα 

ηξίην πιεξνχζε ην πιεζπζκηαθφ φξην ησλ 10.000 θαηνίθσλ, ελψ ην 

πεξίπνπ ην (15%) ησλ Γήκσλ ηππηθά δελ πιεξνχζε ηα θξηηήξηα, γηα λα 

αλαγλσξηζηεί νχηε σο Κνηλφηεηα (Υιέπαο, 1994:400-410). 

Οη αλαγθαζηηθέο ζπλελψζεηο ηνπ 1998 αθνξνχζαλ φινπο ηνπο 

λνκνχο ηεο ρψξαο εθηφο απφ ηηο ηξεηο λνκαξρίεο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, 

αθνχ ζηε λνκαξρία Πεηξαηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγρσλεχζεηο ησλ 

Ο.Σ.Α. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα εμαθνινπζεί λα εθθξεκεί ε 

δηνηθεηηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο πξσηεχνπζαο. Δμάιινπ, θαη ζηηο άιιεο 

κεγαινππφιεηο ηεο ρψξαο, πνπ θαηαθεξκαηηδφηαλ ζε πεξηζζφηεξνπο 

πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. ηα ζπλαθή δηθαηνινγεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα δελ αληηκεησπίζζεθαλ κε ηηο αλαγθαζηηθέο ζπλελψζεηο. 

Φαίλεηαη φηη ζε πξψην ζηάδην ε κεηαξξχζκηζε ζηφρεπζε ζηε δηνηθεηηθή 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ππφινηπεο Διιάδαο εθηηκψληαο ελδερνκέλσο φηη κηα 

αληίζηξνθε θίλεζε, ε αλαζπγθξφηεζε, πξψηα, ησλ κεγάισλ 

κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο ζα πξνθαινχζε θαζπζηεξήζεηο ζην 

ζχλνιν ηεο πξνσζεκέλεο κεηαξξχζκηζεο. Έηζη, ε δηνηθεηηθή 

http://www.wikipedia.org/
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αλαζπγθξφηεζε ησλ ειιεληθψλ κεγαινππφιεσλ έιαβε πξνζσξηλή 

παξάηαζε. 

Αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ πξνέθπςαλ 

ηειηθά απφ ηηο ζπλελψζεηο καξηπξεί νξηζκέλνπο δηζηαγκνχο, αιιά θαη 

ζπκβηβαζκνχο, πνπ έγηλαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, αθνχ ππεξβαίλεη 

θαηά πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ 492 ζπκβνπιίσλ πεξηνρήο πξνο ηα νπνία 

έπξεπε λα έρνπλ θαηαξρήλ πξνζαλαηνιηζζεί νη πξνηάζεηο ησλ αξκφδησλ 

Δπηηξνπψλ Ννκνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, πνπ είραλ δνζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

Με ην ελ ιφγσ πξφγξακκα έγηλαλ αλαληίξξεηα θάπνηεο 

πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ 

κεηαξξχζκηζε κε ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη απέβιεπε ζε κηα ηζρπξή Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ιεηηνπξγηθφ 

εθζπγρξνληζκφ πιελ, φκσο, ν ζηφρνο απηφο δελ επηηεχρζεθε γηα ηνπο 

εμήο ιφγνπο: 

1) ηα ρέξηα ησλ Γεκάξρσλ ζπγθεληξψζεθε πνιχ κεγάινο 

αξηζκφο θαζεθφλησλ, ελψ πνιιέο άιιεο ππνζέζεηο αθέζεθαλ 

ζηε δηθή ηνπο επρέξεηα. Απηήλ ηελ ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε 

δελ κπφξεζε λα αληηζηαζκίζεη επαξθψο νχηε αθφκα ν ζεζκφο 

ησλ Αληηδεκάξρσλ. 

2) Σνλ απφιπην έιεγρν ζηνλ δηνξηζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ, θαζψο 

θαη ζηελ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ ηνλ είραλ νη 

Γήκαξρνη. 

3) Ο ζεζκφο, νη αξκνδηφηεηεο ησλ αληηδεκάξρσλ θαη ε 

δηακφξθσζή ηνπ  πέξα απφ ζεζκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αζπλέρεηα 

άθελε θαη κεγάια πεξηζψξηα αδηαθάλεηαο. 
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4) Ο λνκνζέηεο δελ πξνέβιεςε γηα ηνπο Αληηδεκάξρνπο θαηά 

ηφπνπο πξνζδηνξηδφκελεο αξκνδηφηεηεο. 

5) Απνπζίαδε έλα ζπιινγηθφ εθηειεζηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ζα 

αλαιάκβαλε κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ άιισλ νξγάλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ 

ηδηαίηεξα ζηνπο κεγάινπο δήκνπο. 

6) Ο ζεζκφο ησλ επηηξνπψλ ππνβαζκίζηεθε. Δληνχηνηο, νη 

επηηξνπέο ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ θάπνηεο απφ ηηο 

εξγαζίεο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, απαιιάζζνληάο ηα απφ 

ηε δηαζπνξά ησλ ζεκάησλ θαη εμνηθνλνκψληαο ηνπο ρξφλν γηα 

δηαρείξηζε ππνζέζεσλ κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο. 

7) Απνπζίαδαλ νη επζχλεο επνπηείαο ηεο δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ απφ 

ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή. 

8) Απνπζίαδε ε δνκνιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δήκσλ 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ειιηπήο ήηαλ ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο.  Διιηπείο ήηαλ θαη νη λνκηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ην  πιεζπζκηαθφ θξηηήξην. 

9) Γεκηνπξγήζεθε έλα «ηππηθφ» ζχζηεκα δεκνηηθήο 

απνθέληξσζεο, ην νπνίν ππνιεηπφηαλ απνθαζηζηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ, ελψ δεκηνπξγήζεθαλ «πιεζσξηθέο δνκέο 

πνιηηηθήο αληηπξνζψπεπζεο», νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα 

έξρνληαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηνλ θεληξηθφ δήκν (Υιέπαο, 

2008:49). 

10) Γελ επηηεχρζεθε ζπκθσλία ζηνπο ζπζρεηηζκνχο 

πιεηνςεθίαο - κεηνςεθίαο κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ  δήκνπ / 
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θνηλφηεηαο θαη ησλ ηνπηθψλ  ζπκβνπιίσλ, γεγνλφο ην νπνίν 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη αηηία πξνζηξηβψλ θαη  εκπινθψλ. 

11) Ο ζεζκφο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο αλαβαζκίζηεθε. Χζηφζν, ην έκπξαθην  

απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ηνπο δελ ήηαλ αληίζηνηρα  

ηζρπξφ. 

12) Οη ζπκκεηνρηθνί ζεζκνί θαη νη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο 

αηφλεζαλ. 

13) Δπηθξάηεζε ην ίδην εθινγηθφ ζχζηεκα. 

14) Σέινο, απνπζίαζαλ νη ζεζκνί ηαθηηθήο θνηλσληθήο 

δηαβνχιεπζεο, νη νπνίνη ζα ήηαλ ρξήζηκνη ηδίσο ζηνπο 

κεγάινπο δήκνπο. 

Χζηφζν, ζε επίπεδν ηερλνγλσζίαο ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ήηαλ ε ελίζρπζε λέσλ Ο.Σ.Α. κε 2.400 λένπο 

επηζηήκνλεο. Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο ήηαλ φηη 

εθαξκφζηεθε εθάπαμ θαη δελ ππνζηεξίρζεθε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην λέν πξνζσπηθφ νπζηαζηηθά 

«ηαθηνπνηήζεθε», ρσξίο πξννπηηθή εμέιημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ, πνπ πξνζέθεξε πξνο φθεινο ησλ λέσλ Ο.Σ.Α.  

Δπηπιένλ, δελ ππήξμε κέξηκλα γηα ζπλερή θαηάξηηζε ηνπ λένπ 

πξνζσπηθνχ, ελψ απνπζίαδαλ κέηξα πεξαηηέξσ ζηήξημεο ηεο νξγαληθήο 

εμπγίαλζεο ησλ Ο.Σ.Α., φπσο ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ λέσλ 

επηζηεκφλσλ, θίλεηξα δηαηήξεζήο ηνπο ζηνπο Γήκνπο, κεηαηάμεηο ή 

απνζπάζεηο ζηνπο Ο.Σ.Α. έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ απφ άιινπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο.  

 Σέινο, ε αλεπαξθήο ή ππνηππψδεο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζηειερψλ ησλ Ο.Σ.Α. εκπφδηζε ηε δηάδνζε  ηεο λεναπνθηεζείζαο 
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ηερλνγλσζίαο, κε απνηέιεζκα λα κελ αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ 

ηα νθέιε απφ ηελ έληαμε ηνπ θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο Ο.Σ.Α. 

Σν πξφγξακκα «Καπνδίζηξηαο» είρε πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί απηή 

απνηειεζκαηηθφηεξε. Χζηφζν, θαη παξά ην γεγνλφο φηη πξνσζήζεθε κε 

ζέξκε δελ εμαζθάιηζε επξεία πνιηηηθή ζπλαίλεζε, δελ έηπρε ηεο 

απαξαίηεηεο πνιηηηθήο ππνζηήξημεο θαη σο απφξξνηα απηψλ δελ 

θαηφξζσζε λα εμαζθαιίζεη νχηε ηελ θνηλσληθή απνδνρή.  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 

πνπ ζπληειέζηεθε κε ην πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο» αμηνινγνχκελε 

κε βάζε ηνπο ζηφρνπο, πνπ είραλ αξρηθά ηεζεί δελ αληαπνθξίζεθε κε 

επάξθεηα ζε απηνχο. Ζ αηνικία ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 

πεξηφξηζε ζε κηα κεηαξξχζκηζε δηνηθεηηθήο ζπλέλσζεο, παξά 

νπζηαζηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ Ο.Σ.Α. 

 Θα ήηαλ κνλνκεξέο, φκσο, λα θξίλνπκε ην Πξφγξακκα 

«Καπνδίζηξηαο» εμεηάδνληαο κφλα ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα. Δίλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ λα ζπγθξίλνπκε ην λέν ηνπίν ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πνπ ζεκειίσζε, κε απηφ πνπ ππήξρε πξνεγνπκέλσο. Τπφ 

απηή ηελ νπηηθή, ην πξφγξακκα θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν, 

θαζψο θαηέζηεζε ηνπο Γήκνπο ηθαλνχο λα δηαρεηξίδνληαη  

απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηνπο , λα αμηνπνηνχλ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο θαη λα δηαζέηνπλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο 

ππεξεζηαθέο δνκέο θαη λέεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  Δπίζεο, νη Γήκνη πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ην Πξφγξακκα «Καπνδίζηξηαο» κπνξνχζαλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα δηεθδηθνχλ κε αμηψζεηο δηάθνξα αλαπηπμηαθά 

έξγα, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγφηεξα ζηηο δηαδηθαζίεο, πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δπηπιένλ, ήηαλ ζε 

ζέζε λα δηεθδηθνχλ πεξηζζφηεξα απφ ηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. 
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πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ε λέα δηνηθεηηθή δνκή ηνπ ζρεδίνπ 

«Καπνδίζηξηαο» βειηίσζε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αιιά δελ ηελ 

θαηέζηεζε ηζρπξή θαη απνηειεζκαηηθή. ε θάζε πεξίπησζε νθείινπκε λα 

αλαγλσξίζνπκε φηη κε ην πξφγξακκα απηφ δηακνξθψζεθαλ νη ζπλζήθεο 

ππέξβαζεο ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνχξγεζαλ νη δπζιεηηνπξγηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη πξαθηηθέο, πνπ νθείινληαλ ζηηο θαηαθεξκαηηζκέλεο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο κε αδχλακε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, γεγνλφο ην νπνίν 

άλνημε ην δξφκν γηα ηε λέα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, ην πξφγξακκα  

«Καιιηθξάηεο» (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ, 2008).  

 

 
3.4) Καιιηθξάηεο (2010) θαη Δ.Δ 

3.4.1) ρέδην «Καιιηθξάηεο» - «Η λέα αξρηηεθηνληθή  ηνπ 

Καιιηθξάηε». 

Χο «λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο»-πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο», αλαγλσξίδεηαη ν ειιεληθφο 

λφκνο 3852/2010, κε ηνλ νπνίν κεηαξξπζκίζηεθε ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε 

ηεο Διιάδαο ην 2010 θαη επαλαθαζνξίζηεθαλ ηα φξηα ησλ 

απηνδηνηθεηηθψλ κνλάδσλ, ν ηξφπνο εθινγήο ησλ νξγάλσλ θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο.  

Σν πξφγξακκα ςεθίζηεθε απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή ην Μάην ηνπ 

2010. Μέξνο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ελεξγνπνηήζεθε άκεζα κε ηε 

δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2010 

(ΦΔΚ 87/Σ.Α'/2010), ψζηε λα δηεμαρζνχλ βάζεη απηψλ νη 

απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ ηδίνπ έηνπο (www.ellinikanea). 

Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά πεξίπνπ ηα 2/3, ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ 57 λνκαξρηψλ σο δεπηεξνβάζκησλ  Ο.Σ.Α. απφ ηηο 13 

πεξηθέξεηεο, ε ζχζηαζε ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, νη αιιαγέο 
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ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Ο.ΣΑ., ε αχμεζε ζεηείαο ησλ 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απφ 4 ζε 5 έηε θαη ε αλάζεζε λέσλ 

αξκνδηνηήησλ ζε απηά. 

χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ (Γ.Ραγθνχζε), πνπ 

εηζεγήζεθε ην πξφγξακκα θξηηήξην ήηαλ λα κελ ππάξρεη Γήκνο κε 

πιεζπζκφ θάησ ησλ 25.000 θαηνίθσλ ζηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα 

Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ή 10.000 γηα ηελ ππφινηπε ρψξα. Δμαηξέζεηο 

έγηλαλ κφλν γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ ην πιεζπζκηαθφ θαηψηαην 

φξην ηέζεθε ζηηο 2.000 θαη ζηα λεζηά πνπ ηζρχεη έλαο Γήκνο έλα λεζί 

(εθηφο Κξήηεο θαη Δχβνηαο). Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζρέδην «Καιιηθξάηε» 

επέθεξε ηηο εμήο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην ζρέδην «Καπνδίζηξηα». 

 Καζεζηψο 

Καπνδίζηξηα 

Καζεζηψο 

Καιιηθξάηε 

ΓΖΜΟΗ Πξσηνβάζκηνη Ο.Σ.Α.: 

πλνιηθά 910 Γήκνη 

θαη 124 Κνηλφηεηεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη 

πξνέθπςαλ απφ 

ζπλελψζεηο. 

Πξσηνβάζκηνη 

Ο.Σ.Α.: 

Πεξηνξηζκφο ζε 325 

Γήκνπο. Αλάιεςε 

κέξνπο 

αξκνδηνηήησλ ησλ 

λνκαξρηψλ. 

ΝΟΜΑΡΥΗΔ Γεπηεξνβάζκηνη 

Ο.Σ.Α. ζπλνιηθά 57 

λνκαξρίεο θαη 19 

επαξρεία. 

Αθνινπζνχζαλ ηνλ 

ρσξηζκφ ηεο ρψξαο ζε 

λνκνχο εθηφο απφ ηελ 

Αηηηθή. 

Καηαξγήζεθαλ. 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ πλνιηθά 3 ππεχζπλεο 

γηα ηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ Ο.Σ.Α. ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ησλ 

πξάμεσλ ηνπο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

 Κπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο  

ζε πεξηθεξεηαθφ 

Παξέκεηλαλ ζηα ίδηα 

γεσγξαθηθά φξηα, 

αιιά πιένλ 

απνηεινχλ 

δεπηεξνβάζκηνπο 

Ο.Σ.Α. κε αηξεηφ 

πεξηθεξεηάξρε θαη 

ζπκβνχιην. 

Αλάιεςε κέξνπο 
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επίπεδν. Ο 

πεξηθεξεηεάξρεο 

δηνξηδφηαλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε. 

ησλ αξκνδηνηήησλ  

ησλ λνκαξρηψλ. 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔ

ΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ 

Γελ ππήξραλ. πλνιηθά 7 κε 

επηθεθαιή ηνπο ηνλ 

γεληθφ γξακκαηέα 

πνπ δηνξίδεηαη  απφ 

ηελ θπβέξλεζε. 

Αλέιαβαλ κεξηθέο 

αξκνδηφηεηεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ 

πεξηθεξεηψλ. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Πεξίπνπ 6.000 λνκηθά 

πξφζσπα θαη 

επηρεηξήζεηο ησλ 

δήκσλ 

Μεηψλνληαη ζε 

πεξίπνπ 1.500 κέζσ 

ησλ ζπλελψζεσλ ή 

ησλ θαηαξγήζεσλ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖ

Ζ Ο.Σ.Α 

Κξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, 

επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, 

δεκνηηθά ηέιε, ίδηνη 

πφξνη (δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο, 

εθκίζζσζε παξαιηψλ) 

Παξακέλνπλ ηα 

πξνεγνχκελα θαη  

πξνζηίζεηαη κεξίδην 

απφ θξαηηθνχο 

θφξνπο (Φ.Π.Α., 

θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο θαη 

θφξν αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο) 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚ

Δ ΔΚΛΟΓΔ 

Κάζε 4 ρξφληα, κήλα 

Οθηψβξην. Δάλ ν 

πξψηνο ζπλδπαζκφο 

δελ ζπγθέληξσλε 42% 

ε δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλνληαλ. 

Κάζε 5 ρξφληα κήλα 

Ηνχλην καδί κε ηηο 

επξσεθινγέο. 

Απαηηείηαη απφιπηε 

πιεηνςεθία γηα ηελ 

αλαθήξπμε 

ζπλδπαζκνχ σο 

ληθεηή. Δάλ δελ 

επηηεπρζεί ε 

δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη 

(www.fa3.gr) 
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3.4.2) ηόρνη  ηνπ Καιιηθξάηε 

Με ηνλ Καιιηθξάηε πεξηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζε 

επηηειηθφ επίπεδν απφ ηε κηα πιεπξά θαη κηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε, κε 

έλα ζχλνιν απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ, απφ ηελ άιιε, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη φια απηά ζηηο αλάγθεο απηνχ πνπ απνθαιείηαη «ηνπηθή 

θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε» κέζα  απφ ηελ ελίζρπζε θαη δηείζδπζε ηεο 

αγνξάο.  

Δπίζεο, ελαξκνλίδεηαη κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ην κνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο ηεο Δ.Δ, ηελ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο 

αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο θαη θξηηήξηά ηεο. 

Χο επηπξφζζεηνη ζηφρνη ηνπ Καιιηθξάηε ηίζεληαη νη εμήο: 

1) Δλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επξσπατθή δηαδηθαζία, ε 

νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ 

γηα ηελ άζθεζε νινθιεξσκέλσλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε επξσπατθνχο 

νκίινπο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνψζεζε λέσλ 

εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δεκφζησλ αξρψλ κε ηνπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θνξείο. 

2) Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο, ε 

νπνία επηηπγράλεηαη κε φξγαλα, φπσο ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, νη 

αληηδήκαξρνη, νη αληηπεξηθεξεηάξρεο κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, δειαδή ην κνληέιν 

πην ζπγθεληξσηηθήο πξνζηαηεπκέλεο απφ ην ιατθφ θίλεκα 

δηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη εηζάγεη ν Καιιηθξάηεο. 

Πξηλ ηνλ Καιιηθξάηε εληνπίζηεθε ε κε ζπκκεηνρή αηξεηψλ 

εθπξνζψπσλ απφ δηεπξπκέλεο πεξηθέξεηεο. Με ηνλ Καιιηθξάηε ππήξμε ε 

απαίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ αηξεηψλ 

εθπξνζψπσλ απφ δηεπξπκέλεο πεξηθέξεηεο. 



 

104 

 

1) Οη 13 πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο απνθαηέζηεζαλ απηφ ην 

πξφβιεκα, ελψ ελαξκνλίζζεθαλ κε ηα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δ..Π.Α. Σα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (Π.Δ.Π.) ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ 

επζχλε ησλ λέσλ πεξηθεξεηψλ πξνθεξχζζνληαο έξγα ηνπο θαη 

θαηαλέκνληαο θνλδχιηα ππφ ην πξίζκα ηεο αηξεηήο πεξηθεξεηαθήο 

απηνδηνίθεζεο (Δηζεγήζεηο & ρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, 

2010). 

 

 
3.4.3) Οη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηε» 

χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ νη πξνηεξαηφηεηεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: 

1) Οπζηαζηηθή νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ δχν βαζκίδσλ 

Απηνδηνίθεζεο κε ζχλδεζε ησλ φξσλ ηνπο κε ην Φφξν 

Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ηνλ Φφξν 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη ηνλ Φφξν Μεγάιεο θαη Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο. 

2) Πιήξεο απφδνζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ 

απνλεκφκελσλ πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ. 

3) Χο πξνο ηα δάλεηα, πξνθχπηεη έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο ηνπ 

δαλεηζκνχ κε ηε ζέζπηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. 

4) Απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

ππεξρξεσκέλσλ δήκσλ. 

5) Γηαθάλεηα θαη πξνγξακκαηηζκφο ζηα νηθνλνκηθά ησλ δήκσλ 

θαη ησλ πεξηθεξεηψλ. 
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6) Δηδηθή κέξηκλα γηα δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ελδνδεκνηηθά 

θαη ελδνπεξηθεξεηαθά. 

7) Καζνιηθή ππαγσγή ειέγρνπ δηαρείξηζεο ησλ δήκσλ, ησλ 

λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην (Καξαλαζηάζεο, 2011) 

 

3.4.4) Η δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο». 

Γηα πξψηε θνξά αληηκεησπίζζεθαλ εληαία θαη ζπλεθηηθά νη δχν 

βαζκνί απηνδηνίθεζεο, πνπ ζπγθξνηνχλ νη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο, 

θαζψο θαη ε θξαηηθή απνθέληξσζε, πνπ ζπγθξνηνχλ νη Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο. Έηζη ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο αξζξψλεηαη σο εμήο: 

1) Γηα πξψηε θνξά ζεκειηψλεηαη ε αηξεηή πεξηθεξεηαθή 

απηνδηνίθεζε κε ηε ζεκειίσζε 13 αηξεηψλ πεξηθεξεηψλ. 

Γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ 76 δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ β‟ 

βαζκνχ απηνδηνίθεζεο, δει ησλ 54 Ννκαξρηψλ ησλ 3 

δηεπξπκέλσλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ 19 

επαξρείσλ.  

2) Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλελψζεηο δήκσλ ζηε βάζε εληαίσλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, πνπ έζεζε ν «Καιιηθξάηεο», 

ζεκειηψλνληαο έηζη 325 λένπο Γήκνπο, πνπ απνηεινχλ ηε 

δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο. Οη ζπλελψζεηο βαζίζηεθαλ γηα 

πξψηε θνξά ζε εληαία αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηεο 

απηνδηνίθεζεο. Σα θξηηήξηα απηά είλαη ηα εμήο: 

Α) Πιεζπζκηαθά  (ν αξηζκφο ησλ δεκνηψλ, ν αξηζκφο ησλ 

θαηνίθσλ, ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θαη ε θαηαλνκή ησλ 

θαηνίθσλ). Πην αλαιπηηθά: 
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 Χο ειάρηζην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο γηα έλα δήκν ηέζεθαλ 

10.000 κφληκνη θάηνηθνη, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή πνπ 

έγηλε ην 2001. 

 Σν φξην απηφ πξνζαπμήζεθε πξνθεηκέλνπ έλαο δήκνο λα 

κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζηα ζεκεξηλά δηνηθεηηθά ηνπ 

φξγαλα. 

Β) Υσξνηαμηθά θξηηήξηα, κε ηα νπνία επηδηψθεηαη ε 

γεσγξαθηθή νινθιήξσζε ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ, εμππεξεηήζεσλ 

θαη ππνδνκψλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο βησζηκφηεηαο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ: 

 Γελ δηαζπάζζεθαλ ηα φξηα ζπλελσκέλσλ δήκσλ 

λνκψλ θαη πεξηθεξεηψλ. 

 Γελ ζπλελψζεθαλ δήκνη, ρσξίο εδαθηθή ζπλέρεηα. 

 ηα λεζηά εθαξκφζζεθε ε αξρή «έλα λεζί έλαο 

δήκνο», πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ. 

 Γηα ηνπο νξεηλνχο δήκνπο αμηνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία 

ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 

Γ) Κνηλσληθά θξηηήξηα (ην κέζν κέγεζνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, νη κνξθσηηθνί δείθηεο, ην πνζνζηφ 

αιινδαπψλ). 

Γ)    Οηθνλνκηθά θξηηήξηα (ε απαζρφιεζε, ε δνκή ηεο 

απαζρφιεζεο, ε εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα θαη ην 

εηζφδεκα). 

Δ)  Γεσγξαθηθά θξηηήξηα (ην ζρήκα, ε πξνζβαζηκφηεηα 

θαη ηα δίθηπα ππνδνκψλ). 
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Σ) Αλαπηπμηαθά (ε δνκή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ε 

χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε Κνηλνηηθά θαη Δζληθά πξνγξάκκαηα). 

Ε) Πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά θξηηήξηα. 

3) Λεηηνπξγνχλ 7 απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο ζηε ζέζε ησλ 

13 θξαηηθψλ πεξηθεξεηψλ. Ζ απνθεληξσκέλε θξαηηθή δηνίθεζε 

παχεη λα αζρνιείηαη κε ηνπηθέο ππνζέζεηο θαη πεξηνξίδεηαη ζε 

θξαηηθά θαζήθνληα θαη ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην χληαγκα. 

4) Γίλεηαη ζεζκνζέηεζε ησλ κεηξνπνιηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ζηελ Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε. Ο «Καιιηθξάηεο» ζηνρεχεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ 

κέρξη πξφζθαηα αζθνχληαλ είηε κε ην θξάηνο είηε απφ επηκέξνπο 

δήκνπο. Θέκαηα κεηαθνξψλ θαη ζπγθνηλσληψλ, πεξηβάιινληνο θαη 

πνηφηεηαο δσήο, ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αζηηθψλ αλαπιάζεσλ 

αιιά θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ζα αζθνχληαη πιένλ 

ζε κεηξνπνιηηηθφ επίπεδν ζην πιαίζην ηεο αηξεηήο πεξηθεξεηαθήο 

απηνδηνίθεζεο. 

5) Ηζρπξνπνηείηαη ε ελδνδεκνηηθή απνθέληξσζε εμνπζίαο 

θαη αξκνδηνηήησλ. ην πιαίζην απηφ ζπζηήλνληαη παληνχ 

δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ, κε 

εληζρπκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη πξνθαζνξηζκέλεο δξάζεηο ζην 

πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ. 

6) Πεξηνξίδνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα Γεκνζίνπ θαη 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ησλ Ο.Σ.Α. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα λνκηθά 

πξφζσπα Γεκφζηνπ Γηθαίνπ θαη νη επηρεηξήζεηο ησλ Γήκσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα απφ 6.000 πεξηνξίδνληαη ζε 1.500. Αληίζηνηρα 

ηα 60.000 πεξίπνπ κέιε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ 
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θαη ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ Ο.Σ.Α., κεηψλνληαη θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 40.000 ζε θάησ απφ 20.000. 

 

3.4.5) Οη θαηλνηνκίεο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηελ 

αλαδηακόξθσζε ηεο απηνδηνίθεζεο 

Ο Καιιηθξάηεο ζεκειηψλεη έλα λέν κνληέιν νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. ηφρνο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ 

δηαθάλεηαο θαη επλνκίαο, πνπ ζα δίλεη ζηνλ πνιίηε ηε δπλαηφηεηα 

λα έρεη πξφζβαζε ζηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε, ψζηε λα 

ελδπλακψλνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ: 

1) Ζ απηνδηνίθεζε δηαζέηεη έλα λέν ζχζηεκα επνπηείαο, ην 

νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε. Θεζπίδεηαη ζηελ έδξα θάζε 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, αλεμάξηεηε, απηνηειήο 

ππεξεζία επνπηείαο ησλ Ο.Σ.Α. ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη ν 

Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο, ν νπνίνο είλαη αλψηαηνο 

δηνηθεηηθφο ππάιιεινο κε πεληαεηή ζεηεία. Ζ επηινγή 

ηνπ γίλεηαη απφ ην Δηδηθφ πκβνχιην Δπηινγήο 

Πξντζηακέλσλ (ΔΗ..Δ.Π.). Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή 

λνκηκφηεηαο, πξηλ ηνλ Καιιηθξάηε  αζθνχληαλ απφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

2) ιεο νη δαπάλεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ησλ Γήκσλ ή ησλ 

Γεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα πεξλνχλ απφ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Πξηλ ηνλ 

«Καιιηθξάηε» θακία δεκνηηθή επηρείξεζε θαη 472 Γήκνη 

απφ ηνπο 1034 δελ ππφθεηλην ζε απηφλ ηνλ έιεγρν. 

3) Πέξα ησλ δαπαλψλ παξαθνινπζείηαη ε πνξεία είζπξαμεο 

ησλ εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α.  Ο επίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ 
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πλεδξίνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

εηζπξάμεσλ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηβάιιεη πνηλέο 

ζε ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξνπο 

ιφγνπο. 

4) Σν ειεγθηηθφ ζπλέδξην πξαγκαηνπνηεί γεληθεπκέλν 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ζε ζπκβάζεηο άλσ 

ησλ 100.000€, πνπ ζπλάπηνπλ νη Γήκνη, νη Πεξηθέξεηεο 

θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο 

ηνπο. 

5) Τπνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα αλαξηψληαη ζηηο ηζηνζειίδεο 

ησλ Ο.Σ.Α. ε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ε ηξηκεληαία έθζεζε γηα ηελ πνξεία 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ. 

6) ιεο νη πξνζιήςεηο κφληκνπ αιιά θαη επνρηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηνπο Ο.Σ.Α. κε λφκν γηα ηελ αλακφξθσζε 

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα 

ππάγνληαη ζην Α..Δ.Π. 

7) Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ «θαηλφκελα» 

ππεξδαλεηζκέλσλ Γήκσλ ζέηνληαη ζπγθεθξηκέλα φξηα 

γηα ηε ιήςε δαλείνπ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. 

8) Γηα ηνπο ππεξρξεσκέλνπο Γήκνπο πξνβιέπεηαη έλα 

εηδηθφ πξφγξακκα εμπγίαλζεο. Απηή ε πξφλνηα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλελψζεσλ. 

 

3.4.6) Απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη πνιηηηθήο ηζρύνο 

Ο «Καιιηθξάηεο» πξαγκαηνπνηεί απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη 

πνιηηηθήο ηζρχνο απφ ην θέληξν ζηελ πεξηθέξεηα. Θεκειηψλεη έλα λέν 
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ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ζεζκνζεηψληαο φξγαλα νξγαλσκέλεο 

δηαβνχιεπζεο, ην ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Οη αξκνδηφηεηεο πνπ απνθεληξψλνληαη, ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο πφξνπο, αιιά θαη ην αληίζηνηρν αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ζπληαγκαηηθέο πξνβιέςεηο. Ο 

«Καιιηθξάηεο» κε ηελ απνθέληξσζε ηεο δηνίθεζεο ζηνρεχεη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πιενλεθηεκάησλ, πνπ 

ζπλαληψληαη ζε φια ηα πξνεγκέλα θξάηε. 

 Ζ απνθέληξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ελδνδεκνηηθά θαη 

ελδνπεξηθεξεηαθά. ηνπο Γήκνπο ζεζκνζεηνχληαη ηνπηθά φξγαλα 

κε πφξνπο θαη απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο, ελψ κέζσ ηνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαζθαιίδεηαη  ε ηνπηθή εθπξνζψπεζε. Αληίζηνηρα 

ζηηο πεξηθέξεηεο ζεζκνζεηνχληαη άκεζα εθιεγφκελνη 

αληηπεξηθεξεηάξρεο κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα. 

 Ζ αηξεηή Πεξηθέξεηα αλαιακβάλεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πεξηθεξεηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. ε ηνπηθά αηξεηά φξγαλα απνδίδεηαη ε 

αξκνδηφηεηα θαη ε επζχλε κε ηηο βαζηθέο αλαπηπμηαθέο επηινγέο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο, γηα ηελ νπνία ζα ινγνδνηνχλ  

ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο. 

ηελ αξκνδηφηεηα απηή εληάζζεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ φιε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007-2013. Αθφκε νη Πεξηθέξεηεο απνθηνχλ επξχηαηεο 

αξκνδηφηεηεο, φπσο ν αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο, ε δεκφζηα πγεία 

θαη ε θαηαζθεπή κεγάισλ πεξηθεξεηαθψλ έξγσλ. 
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 Οη λεζησηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο αληηκεησπίζζεθαλ κε 

μερσξηζηέο ξπζκίζεηο, πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε  θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ. 

 Γηα πξψηε θνξά ζεζκνζεηείηαη εληαίνο θνξέαο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

ππνρξεσηηθά νη Γήκνη. Ο εληαίνο απηφο θνξέαο ππνθαζηζηά ηνπο 

ζπλδέζκνπο θαη ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί σο 

θνξείο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 Οη Γήκνη απνθηνχλ ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπηθά δεηήκαηα. Εεηήκαηα, φπσο ε έθδνζε νηθνδνκηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ηελ αλέγεξζε ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ, θαζψο θαη γξαθεία γεσξγηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αγξνηψλ. ε θάζε ζπλελσκέλν Γήκν παξακέλεη 

ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, ελψ ζεζπίδεηαη ν ηνπηθφο Αληηδήκαξρνο 

θαη Αληηπεξηθεξεηάξρεο, πνπ ζα κεξηκλά γηα ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο. 

 Οη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο απνθηνχλ ζπιινγηθφ φξγαλν άζθεζεο 

ζπληνληζκνχ  θαη ινγνδνζίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. πζηήλεηαη ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη  απφ ηνλ 

Γήκαξρν/Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπο Αληηδήκαξρνπο θαη 

αληηπεξηθεξεηάξρεο. 

 Πνιενδνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, θαζψο θαη νη 

αδεηνδνηήζεηο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, αληηκεησπίδνληαη 

απφ μερσξηζηή επηηξνπή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηελ επηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ δεκνηηθνί ζχκβνπινη 

απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο. 
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 Οη Γήκνη ησλ λεζηψλ αλαιακβάλνπλ λα αζθνχλ εθηεηακέλεο 

αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, ηεο πγείαο θαη ηεο 

πξφλνηαο. 

 ηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε Γήκνπ πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθφ 

πνζνζηφ γηα ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο Γεκνηηθέο θαη ηηο 

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο . Σν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. σο πάγηα πξνθαηαβνιή, πνπ ιακβάλεη θάζε 

Σνπηθή ή Γεκνηηθή θνηλφηεηα. 

 ε θάζε Γήκν, γεηηνληά θαη ρσξηά, δεκηνπξγνχληαη λέα e-Κ.Δ.Π. 

δίπια ζηα ήδε ππάξρνληα Κ.Δ.Π. ηε δηαδηθαζία απνθέληξσζεο,  

πνπ πξαγκαηνπνηεί ν «Καιιηθξάηεο» είλαη ζεκαληηθφο ν ξφινο, 

πνπ ζα θιεζνχλ λα παίμνπλ, αθνχ ζα παξέρνπλ ηηο βαζηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο  

απηνδηνίθεζεο φζν ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηνλ πνιίηε. 

 Θεζκνζεηείηαη Γεκνηηθφο Αληηπξφζσπνο γηα ηελ θαη‟ νίθνλ 

εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ, πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία 

πξνζπέιαζεο ζηνπο Γήκνπο ή ζηα Κ.Δ.Π. ε θάζε Γήκν 

ζπζηήλεηαη αξκφδην εηδηθφ απηνηειέο γξαθείν, ην νπνίν ππάγεηαη 

απεπζείαο ζην Γήκαξρν. 

 Γηα πξψηε θνξά νη πνιίηεο κε ηε ρξήζε κηαο θάξηαο ηεο «θάξηαο 

ηνπ πνιίηε» ζα κπνξνχλ λα εθδίδνπλ ειεθηξνληθά ρξήζηκα 

πηζηνπνηεηηθά ή θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα. 

 Σν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ΔΛΛ.Α.Γ.Α. (Διιεληθή 

Αξρηηεθηνληθή Γηνίθεζεο Απηνδηνίθεζεο), κε ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ, ηφζν απφ 
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θνηλνηηθνχο, φζν θαη απφ εζληθνχο πφξνπο, πξνεξρφκελνπο ηφζν 

απφ ην Κεληξηθφ Κξάηνο, φζν θαη απφ ηελ απηνδηνίθεζε ζα 

πινπνηείηαη κε ζπκκεηνρή ηεο ίδηαο ηεο απηνδηνίθεζεο. 

 ηνπο Γήκνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κε απφθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηνπο λα επηβάιινπλ αληαπνδνηηθφ ηέινο 

απαιινηξίσζεο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη θνηλσθειψλ ρξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ κε 

ηα έζνδα απφ ην ηέινο απηφ λα κπνξνχλ λα απνδεκηψζνπλ ηνπο 

ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ, πνπ απαιινηξηψλνληαη. 

 Με ηνλ «Καιιηθξάηε» νη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη ησλ Ο.Σ.Α. 

πεξηιακβάλνπλ ηζνδχλακνπο, δπλακηθνχο, αιιά θαη ζηαζεξνχο 

πφξνπο, ηθαλνπνηψληαο έλα πάγην αίηεκα ηεο απηνδηνίθεζεο. Ζ 

θνξνινγηθή απνθέληξσζε, πνπ πξαγκαηνπνηεί ν «Καιιηθξάηεο» 

φθεηιε, σζηφζν, λα θηλεζεί ηνπ πληάγκαηνο, πνπ πξνβιέπεη φηη νη 

Ο.Σ.Α. δελ κπνξνχλ λα επηβάιινπλ δηθνχο ηνπο θφξνπο. Οη Γήκνη 

ιακβάλνπλ ην 12% ησλ εζφδσλ απφ ην Φ.Π.Α., ην 50% απφ ην 

θφξν Μεγάιεο Κηλεηήο Πεξηνπζίαο θαη ην 20% απφ ην Φφξν 

Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 2010). 

 

3.4.7) Σνπηθή απηνδηνίθεζε-«Καιιηθξάηεο» 

Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο νθείινπλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Καιιηθξάηεο» λα: 

 Γίλνπλ έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία κε άιιεο πεξηθέξεηεο  ηεο Δ.Δ. θαη 

ζηελ αλάπηπμε ζπκπξάμεσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηελ 

ελζάξξπλζε, ζηε βηψζηκε νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα 

θαη ηελ πξνψζεζε θνηλσληθήο έληαμεο. 
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 Πξνσζνχλ  ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο ηεο απαζρφιεζεο, ηηο δξάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 

θαη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο. 

 Σίζεηαη ζαλ επηδίσμε ε πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ν 

βαζκφο ηθαλφηεηαο ησλ πεξηθεξεηψλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο 

ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. 

 Γηακνξθψλνληαη λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία κε ζηφρν ηελ 

απνθέληξσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη Γήκνη ζα κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζε 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν ηελ «επίιπζε» ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ θαη ζηξεβιψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, 

αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο νπζηαζηηθφηεξεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. 

 Να νξγαλψζεη (ην θξάηνο-κέινο) εηαηξηθή ζρέζε κε ηηο αξκφδηεο 

πεξηθεξεηαθέο ηνπηθέο θαη άιιεο δεκφζηεο αξρέο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επξσπατθψλ ηακείσλ, θαζψο 

θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο ή άιιν θνξέα 

πνπ εθπξνζσπεί ηελ θνηλσλία (Αλψλπκνο, 2015). 

 

3.4.7.1) Γήκνη 

Ζ δνκή θαη νη ζπλζήθεο ησλ δήκσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηε» έρνπλ σο εμήο: 

o Οη Γήκνη ζπγθξνηνχληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηελ 

δεκαξρηαθή επηηξνπή θαη απφ ηνλ δήκαξρν. 

o Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην είλαη ην αλψηεξν φξγαλν ηνπ δήκνπ ην 

νπνίν απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα, εθηφο απηψλ πνπ αλαηίζεληαη 

ζε θάπνην άιιν φξγαλν. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζέκαηα ηεο 
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δεκαξρηαθήο επηηξνπήο, ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ, 

αξθεί λα ππάξρεη πιεηνςεθία φισλ ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ.  

o Αθφκε, απνηεινχληαη απφ 11 σο 41 κέιε (αλάινγα κε ηνλ 

πιεζπζκφ) ζηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θη άιια εάλ 

πξφθεηηαη γηα δήκνπο ηνπ Καπνδίζηξηα ή πξνέδξνπο 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ.  

o Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη κηα θνξά ην κήλα ή θαη 

παξαπάλσ αλ ην δεηήζεη ν δήκαξρνο, ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ή θαη 

ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ.  

o Γηα λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απνθάζεηο ηνπ νξγάλνπ 

απηνχ ζα πξέπεη πξψηα λα ππνγξαθνχλ, ζηε ζπλέρεηα λα 

δεκνζηεπηνχλ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη ηέινο, λα ζηαινχλ 

ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηεο πεξηθέξεηαο , ν νπνίνο αζθεί θαη ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

o Ζ δεκαξρηαθή επηηξνπή έρεη σο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηε ζχληαμε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο δεκνπξαζίεο(ζηηο νπνίεο έρεη ην 

δηθαίσκα θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίδεη αιιά κφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο).  

o Απνηειείηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή απφ ηνλ αληηδήκαξρν πνπ νξίδεηαη 

σο πξφεδξνο θαη δπν έσο έμη κέιε (αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

δήκνπ) πνπ εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην γηα δηεηή ζεηεία. 

o Ο δήκαξρνο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

δηαθπβέξλεζεο, αθνχ δίλεη θαηεπζχλζεηο γηα ηε δξάζε ησλ 

δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

δεκνηηθήο αξρήο.  

o Δπίζεο, είλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ, φκσο, γηα ηνπο 

κεγαιχηεξνπο δήκνπο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ γεληθφ γξακκαηέα. 
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o Παξφηη δελ είλαη κέινο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε παξνπζία 

ηνπ ζηα ζπκβνχιηα είλαη ππνρξεσηηθή θαη έρεη ην δηθαίσκα λα 

απαηηήζεη ηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

o  Ο δήκαξρνο επηθνπξείηαη απφ ηνπο αληηδεκάξρνπο νη νπνίνη 

επηιέγνληαη απφ απηφλ, γηα ηελ άζθεζε ζεηείαο δηάξθεηαο δπν 

εηψλ, έθηνο εάλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πεξηνξίζεη απηή ηε ζεηεία 

ζε έλα έηνο.  

o Οη αληηδήκαξρνη αλαιακβάλνπλ αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο έρεη 

αλαζέζεη ν δήκαξρνο, θαζψο έρνπλ θαη ηελ επζχλε γηα ηελ πνξεία 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ.  

o Ο αξηζκφο ησλ αληηδεκάξρσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ πιεζπζκφ θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ. (Δηζεγήζεηο & ρέδην 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, 2010). 

 

3.4.7.2) Κνηλόηεηεο 

Ζ δνκή θαη νη ζπλζήθεο ησλ θνηλνηήησλ έρνπλ σο εμήο: 

o Μηα θνηλφηεηα απνηειείηαη απφ 7 έσο 11 κέιε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ απηήο.  

o Ο πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο είλαη ν πξντζηάκελνο ηνπ πξνζσπηθνχ 

αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 

o  Αθφκε ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη λα ζπγθαιεί ην θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην κηα θνξά ηνλ κήλα ηνπιάρηζηνλ φπνπ θαη εθηειεί ηηο 

απνθάζεηο ηνπ  (Δηζεγήζεηο & ρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, 

2010). 

 

3.4.8) «Καιιηθξάηεο»-Έιεγρνο δαπαλώλ 

Καζηεξψλεηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

ζε φινπο ηνπο Ο.Σ.Α. αλεμαξηήησο ηνπ πιεζπζκνχ. πλεπψο ειέγρνληαη 

νη δαπάλεο ησλ Γήκσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ Πξνζψπσλ 
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Γεκφζηνπ Γηθαίνπ, ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ησλ Αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ηνπ αξηζκνχ 266 

ηνπ Κ.Γ.Κ.  

3.4.8.1) Σν επηρεηξεζηαθό ζρέδην ππνζηήξημεο ηνπ «Καιιηθξάηε» 

«Πξόγξακκα ΔΛΛ.Α.Γ.Α.» 

Ζ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε θαη ζπλεπαγφκελε δνκηθή αιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ην Κξάηνο θαη ε Απηνδηνίθεζε 

ζηε ρψξα καο απνηειεί εγρείξεκα ηεξάζηηνπ κεγέζνπο, ην νπνίν δελ 

εμαληιείηαη ζηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηε λέα Αξρηηεθηνληθή  

Απηνδηνίθεζεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

Ο «Καιιηθξάηεο» ζπλνδεχεηαη απφ έλα νινθιεξσκέλν 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ππνζηήξημεο θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν 

(1.1.2011). Απηφ πξνυπνζέηεη ηζρπξφ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλάιεςε δξάζεσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιχηεξε 

θαη νκαιφηεξε κεηάβαζε ζηε Νέα Αξρηηεθηνληθή ηνπ «Καιιηθξάηε». Με 

δεδνκέλα θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα απαηηείηαη ε ζπζηξάηεπζε φισλ θαη 

ηεο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζεκάησλ, πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ . 

Σν πξφγξακκα «Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο» («ΔΛΛ.Α.Γ.Α») δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο: 

 Ο άμνλαο κε θνξκφ ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα «Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε» θαη «Φεθηαθή χγθιηζε» ηνπ Δ..Π.Α. 

 Ο άμνλαο ηνπ Δζληθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Απηνδηνίθεζεο, πνπ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ Δ..Π.Α 

θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ εζληθνχο πφξνπο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
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 Ο άμνλαο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη αλαδηάηαμε ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ. 

Σν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ΔΛΛ.Α.ΓΑ. ζα ζπκπεξηιάβεη, 

επίζεο, νινθιεξσκέλα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα κεηαθνξάο θαη 

θνζηνιφγεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο». Δπίζεο, πξνβιέπεηαη έλα 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο ησλ Ο.Σ.Α. γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Καιιηθξάηεο».  

Σν πξφγξακκα απηφ είλαη απνιχησο δηαθαλέο.   

πλδπάδνληαη γηα πξψηε θνξά ζε απηή ηελ έθηαζε θνηλνηηθνί θαη 

εζληθνί πφξνη, ιεηηνπξγεί πιένλ σο ζπληνληζηηθφ θέληξν φισλ ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, φισλ ησλ ππνπξγείσλ θαη φισλ ησλ 

Τπνπξγείσλ πξνο ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη γηα πξψηε θνξά 

ζην θεληξηθφ φξγαλν δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηέρεη ε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (www.kallikratis.ypes.gr) 

 

  3.4.9) «Καιιηθξάηεο» θαη Παηδεία 

Σν λέν ζρνιείν ζπλδέεηαη κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δίλαη ην 

ζρνιείν φπνπ ζεζκηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη 

γνλείο, νη ίδηνη νη καζεηέο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ λέα δηνηθεηηθή 

δνκή ηεο ρψξαο απνηειεί ηε βάζε γηα κηα λέα ζρέζε παηδείαο θαη ηνπηθήο 

θνηλσλίαο κε κεηαθνξά λέσλ αξκνδηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ 

πληάγκαηνο. 

Σν ζρέδην «Καιιηθξάηεο» έιαβε ηα εμήο κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθπιάμεη θαη λα πξναζπίζεη ηελ Παηδεία: 

1) Σελ θαηαζθεπή, ηελ δηαρείξηζε θαη ηε βειηίσζε ησλ 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 
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Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Παηδείαο θαη ηδηαίηεξα ηε 

ζπληήξεζε, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηε θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ. 

2) Σελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ. 

3) Σελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο παηδηψλ. 

4) Σελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 

5) Σελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ 

ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη 

ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν κε ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

θέληξσλ, κνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη 

ζεάηξσλ, θηιαξκνληθψλ θαη ζρνιψλ δηδαζθαιίαο κνπζηθήο 

ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο. 

6) Σελ πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ, θαζψο θαη 

αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 

7) Σελ επηζθεπή, ηε ζπληήξεζε πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ζπλζεθψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ.  

8) Σελ πξνψζεζε θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο 

καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 

(www.kallikratis.ypes.gr). 

Ζ ζχλδεζε ηνπ «Καιιηθξάηε» κε ηελ Παηδεία εκπεξηείρε θαη 

θάπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπζρέηηζε ηνπ ζρνιείνπ 

κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο γεληθφηεξα. ιε ε ινγηθή θαη 

http://www.kallikratis.ypes.gr/
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ε θηινζνθία ηνπ, ηα εμεηδηθεπκέλα κέηξα ηνπ, απηφ εμππεξεηνχλ. 

πγθεθξηκέλα: 

 πάεη ν εληαίνο ραξαθηήξαο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

(απνγεπκαηηλέο ειεχζεξεο δψλεο, νινήκεξα), γεγνλφο, πνπ 

θζείξεη ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ.  

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο 

ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ  ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Απνδνκείηαη ε βαζηθή γλψζε θαη εληζρχεηαη ε ζηξνθή ζηηο 

δεμηφηεηεο. 

 Απνδπλακψλνληαη νη ζεηηθέο επηζηήκεο κε ζηφρν ηελ 

απνδφκεζε ηεο ζθέςεο ησλ βάζεσλ ηεο γλψζεο. 

 Δηζάγεηαη ε μέλε γιψζζα απφ ηελ Α‟ Γεκνηηθνχ ηε ζηηγκή 

πνπ ηα παηδηά δε γλσξίδνπλ επαξθψο ηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα. 

 Δηζάγνληαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο απφ ηελ Α‟ 

Γεκνηηθνχ κε βαζηθφ ζηφρν ηεο δεκηνπξγία κηαο «ςεθηαθήο 

πειαηείαο» θαη ελφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  πνπ ζα παίξλεη 

λσξίο ηελ ςεθηαθή θαηάξηηζε, ελψ παξάιιεια ην ίδην ην 

ζρνιηθφ βηβιίν ηίζεηαη ππφ αίξεζε. Μάιηζηα δελ είλαη 

ηπραίν φηη ζην θείκελν γηα ην «λέν ζρνιείν» δε γίλεηαη 

πνπζελά ιφγνο γηα ζρνιηθά βηβιία αιιά γηα λέα 

πξνγξάκκαηα.  

 Ζ επέθηαζε ηεο καζεηείαο ζην Γπκλάζην είλαη ε 

επηβεβαίσζε ηεο αλάγθεο  ηνπ θεθαιαίνπ γηα ζηξνθή ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ δεμηνηήησλ απφ πνιχ λσξίο ζηξαηεγηθή  

ηεο Δ.Δ., πνπ παξνηξχλεη ζηε κείσζε ησλ ζεσξεηηθψλ 

γλψζεσλ θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο καζεηείαο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Ο ηξφπνο πξφζιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθφπηεη θάζε 

ζρέζε πηπρίνπ-επαγγέικαηνο θαη εηζάγεη ηελ πηζηνπνίεζε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδέεηαη κε ηε 

κνληκνπνίεζε, είλαη δξφκνο εθθνβηζκνχ θαη ρεηξαγψγεζεο, 
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αθνχ ε γλψζε πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε 

βεβηαζκέλν ηξφπν. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε απνηειεί εξγαιείν 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ ζρνιείνπ ηεο 

αγνξάο, ηνπ ζρνιείνπ ησλ δεμηνηήησλ, ηεο εκηκάζεηαο 

(Παπισκαηάο, 2015).    

 

3.4.9.1) Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε    

ηε ζχγρξνλε αλαπηπζζφκελε θνηλσλία, ε αχμεζε ησλ 

γλψζεσλ γίλεηαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη νη απαηηήζεηο 

ζηελ αγνξά αιιάδνπλ. Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ζπλερή αλαλέσζε ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ο φξνο «δηα 

βίνπ κάζεζε» αλαθέξεηαη ζε κηα θηινζνθηθή αληίιεςε, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη σο κηα καθξνρξφληα 

δηαδηθαζία, πνπ μεθηλάεη απφ ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ζπλερίδεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ο φξνο απηφο θαιχπηεη 

φια ηα είδε ηεο εθπαίδεπζεο ηππηθήο θαη κε. 

πλεπψο, ε επηκφξθσζε θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε 

απνηεινχλ δηαξθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ ζχγρξνλν εξγαδφκελν. 

ιεο νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα 

άηνκα θαη έρνπλ ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ 

θαη εθνδίσλ ζε πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν 

νλνκάδνληαη δηα βίνπ κάζεζε (Wikipedia, 2015). 

Με ην λφκν ηνπ Καιιηθξάηε θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

αλαηίζεληαη ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε ν έιεγρνο θαη ν ζρεδηαζκφο 

ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ηεο κεηαιπθεηαθήο 

θαηάξηηζεο, δεκφζηα Η.Δ.Κ, ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο, 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ελειίθσλ. ηφρνο ε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε «λα δέλεηαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη  ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν». Απηφ 
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ζεκαίλεη  φηη ε Σνπηθή Γηνίθεζε ζα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο 

πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ  πνπ ιπκαίλνληαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θάζε 

πεξηνρήο κε βάζε ηα θέξδε ηνπο αμηνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα 

θνλδχιηα ηνπ Δ..Π.Α θαη ηηο δεκφζηεο ππνδνκέο (Παπισκαηά, 

2015). 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε αξηζ. 1720/2006 Η.Δ.Κ.  ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Ννέκβξε 

2006, ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηελ 1/1/07 θαη γηα κηα επηαεηία ην λέν 

επξσπατθφ πξφγξακκα δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Σν πξφγξακκα Γηα Βίνπ κάζεζε ελζσκαηψλεη ην πξφγξακκα 

σθξάηεο ΗΗ, Leonardo II, θαη Jean Monnet κε ηελ εμήο δνκή: 

 

Α. Δπηκέξνπο Πξνγξάκκαηα 

Comenius: Πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

Erasmus: Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. 

Leonardo: Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

Gruntvig: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. 

 

Β. Δγθάξζην Πξφγξακκα 

 

1) Αλάπηπμε πνιηηηθήο CARION, CEDEFOP, θαη EURIDICE. 

2) Πξνψζεζε εθκάζεζε γισζζψλ. 

3) Καηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε κε ηε 

ρξήζε Σ.Π.Δ. 

4) Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ. 

 

Γ. Jean Monnet 
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Σν πξφγξακκα ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο ζε 

Παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν. 

 

Απφ ην 2008
 
ε Δζληθή Μνλάδα πληνληζκνχ γηα ην ζχλνιν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο είλαη ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ 

Τπνηξνθηψλ (Wikipedia, 2015). 

Ζ δηα βίνπ θαηάξηηζε θαζηεξψλεηαη ζηα ηδξχκαηα 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηε δεκηνπξγία Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ Δπηινγήο (Διεχζεξνη Κχθινη πνπδψλ) θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. 

 ηελ Διιάδα, ε δηα βίνπ κάζεζε δελ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε, αθνχ θαηέρεη ηελ ηειεπηαία ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξψπεο ησλ 25, σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ειηθίαο 

25-64 εηψλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο αληαλαθιψληαο 

ηελ χπαξμε πεξηνξηζκέλσλ επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ελειίθσλ, θαζψο θαη ηελ αζχκκεηξε θαηαλνκή αληίζηνηρσλ 

επθαηξηψλ γηα ηηο θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο. 

 ηελ Διιάδα, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη ν 

επηηειηθφο θνξέαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, πνπ 

ζρεδηάδεη, ζπληνλίδεη θαη πινπνηεί ελέξγεηεο, πνπ αθνξνχλ ζηε δηα 

βίνπ κάζεζε. 

 Σν Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(Η.Γ.Δ.Κ.Δ) είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην  νπνίν 

ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(Γ.Γ.Γ.Δ.). Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη ε ηερληθή θαη ε επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ θαη ε πινπνίεζε 

ελεξγεηψλ,  πνπ αθνξνχλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε (Φ.Δ.Κ. 90/η.α‟/2-5-

2001/λ/2009). Δθηφο απφ ην Η.Γ.Δ.Κ.Δ. θνξείο πινπνίεζεο 
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πξνγξακκάησλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ είλαη νη Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο 

Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Ν.Δ.Λ.Δ) θαη ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ). 

Σν Η.Γ.Δ.Κ.Δ δηαρεηξίδεηαη πξνγξάκκαηα πνπ ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ. φπσο: 

1) Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Κ.Δ.Δ.). 

2) ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.) 

3) πκβνπιεπηηθή Γνλέσλ (.Γ) 

4) Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Μεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα . 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2000-2006 θαηαγξάθνληαη ζεηηθέο ελέξγεηεο φπσο: 

1) Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο χλδεζεο ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(Δ...Δ.Δ.ΚΑ)  κε ηελ απαζρφιεζε.  

2) Ζ θαζηέξσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε Γηα βίνπ Μάζεζε 

(Ν.3369/2005) κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ δηα βίνπ κάζεζεο ζην ζχλνιν ηνπ θάζκαηνο ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

3)  Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο 

δνκψλ εθπαηδεπηψλ, ζπζηεκάησλ, ζπλερνχο ειέγρνπ, 

παξαθνινχζεζεο πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ, πξνγξακκάησλ 

δηα βίνπ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη 

δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, 

ηθαλνηήησλ, δεκηνπξγίαο επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ 
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4) Ζ αλάπηπμε ησλ Ηλζηηηνχησλ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο 

(Η.Γ.Δ.Β.Δ) θαη ε ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο απφ ηνπο ινηπνχο θνξείο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

(Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2007). 

 

3.4.9.2) Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.)  

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1997-98 πξνθεξχζζεηαη έξγν ηνπ 

Δ.Π.Δ.Α.Δ. Κ ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 8 δηο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ζε πξψηε θάζε 30 Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο ζηα 

ειιεληθά Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. (Κάηζηθαο & Καββαδίαο, 1998). 

 

 

 

 3.4.10) Αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» 

Πξηλ ηνλ Καιιηθξάηε, ην Δ..Π.Α 2007-13 απαηηνχζε ηε 

δηακφξθσζε ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ πξνο ηνπο Ο.Σ.Α Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ, 

ρσξίο ηε κεζνιάβεζε θεληξηθνχ θξάηνπο. Με ηνλ Καιιηθξάηε έγηλε 

πξνζπάζεηα βαζεηάο ηνκήο,  ζηε ζπγθξφηεζε αλαδηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο 

ζε φια ηα επίπεδα, ζηηο ζρέζεηο ησλ επηπέδσλ θαη ζην ξφιν ηνπ ηνπηθνχ 

θξάηνπο. 

Ζ εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» 

θαη εηδηθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ είλαη 

πνιχ ζχληνκε, γηα λα ππάξμεη κηα νινθιεξσκέλε απνηίκεζε ηεο.  

ηε δεδνκέλε ζηηγκή ζα ζηαζνχκε ζε δχν ζπλαθή ζεκεία 

πξνβιεκαηηζκνχ. Σν πξψην αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Ο.Σ.Α. θαη 

ην δεχηεξν ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ κέζα απφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 

δηνίθεζεο ησλ Ο.Σ.Α. Φαίλεηαη, πσο είλαη γεληθεπκέλε ε πεπνίζεζε πσο 

νη πφξνη ππνζηήξημεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ «Καιιηθξάηε» είλαη 
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πεξηνξηζκέλνη. Οη εθηηκήζεηο κάιηζηα γηα ην θφζηνο ππνζηήξημεο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ «Καιιηθξάηε» αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ πέληε 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ πεληαεηία 2010-2014. Χζηφζν, 

απνπζηάδεη έλα ζεζκηθά θαηνρπξσκέλν ζχζηεκα εμαζθάιηζεο ζηαζεξψλ 

εζφδσλ. Απηή ε παξάιεηςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο 

βάδνπλ εξσηεκαηηθφ ζηελ επίηεπμε ηνπ «Καιιηθξάηε». 

Δπηπιένλ, ε ζπξξίθλσζε ηνπ πεξηηηνχ θξάηνπο, ηελ νπνία 

επηδηψθεη ν «Καιιηθξάηεο» ζηε δηνίθεζε ησλ Ο.Σ.Α. θαη δε ζα 

δηαθσλήζνπκε ζην φηη είλαη ζεκηηή είλαη έλα κάιινλ δχζθνιν έξγν. 

Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί πξνυπνζέηεη, φρη κφλν ηε κείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ ζηνπο λένπο 

νξγαληζκνχο, πνπ δεκηνπξγνχληαη, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη νη Ο.Σ.Α. 

λα ζηειερσζνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, εθφζνλ επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Ο ξφινο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» είρε ηα 

εμήο απνηειέζκαηα: 

1) Δλαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο ζην 

αληίζηνηρν λνκηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ κε άμνλα ηελ πνιηηηθή φηη ε 

αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, ν ζρεδηαζκφο, ε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ αληηκεησπίδνληαη ζην ρακειφηεξν δηνηθεηηθφ 

επίπεδν. 

2) Γηακφξθσζε κηαο θαηάζηαζεο πιήξνπο πξνζαξκνγήο ηνπ 

ηνπηθνχ θξάηνπο ζηηο θαηεπζχλζεηο, απνθάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο 

επηδηψμεηο ηεο Δ.Δ κε έλα αλαβαζκηζκέλν ξφιν κέζσ ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ηεο ζεζκηθήο δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ζε 

αληίζηνηρα φξγαλα ηεο Δ.Δ. (Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ), κε 

ζηφρν ηελ ελεξγή εκπινθή ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο ζηε ράξαμε 
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θαη ζπληνληζκφ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο κε βάζε ην 

πνιπεπίπεδν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο. 

3) Γεκηνπξγία γεληθνχ κνληέινπ ζπλεξγαζίαο Δ.Δ. θαη εζληθνχ 

θξάηνπο, πνπ ζα έρνπλ κεγάιν εχξνο αξκνδηνηήησλ, ζα 

δηαρεηξίδεηαη θαη ζα απνθαζίδεη πάξα πνιιέο πιεπξέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ. 

4) Γηείζδπζε ησλ πνιηηψλ ηεο Δ.Δ. ζε θάζε πιεπξά ηεο δξάζεο 

ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ (εξγαζία-αλεξγία, εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, θνηλσληθή πνιηηηθή, αιιειεγγχε, επηρεηξεκαηηθφηεηα) 

5) Ο αζθπθηηθφο ελαγθαιηζκφο απφ ηελ Δ.Δ. ζηε ράξαμε 

πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν (Κφλζνιαο, 2010:158-159). 

 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
  

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

4.1. Δηζαγσγή 

  ην πξνθείκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά, ππνζηεξίδεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο, ηίζεληαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη, θαζψο θαη ηα 

δηεξεπλεηηθά ηεο εξσηήκαηα. 

  Αθνινχζσο, νξίδεηαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο , θαζψο θαη ν ππφ κειέηε πιεζπζκφο. Σέινο, 
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γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο , ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο, ησλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ηεο κεζφδνπ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ (Αλδξεαδάθεο, Βάκβνπθαο, 2005: 54,115) 

 

4.2. Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο, ζθνπόο θαη ζηόρνη 

  Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  «Καιιηθξάηεο» (λφκνο 3852/2010) ζε 

ζέκαηα παηδείαο ζηνρεχεη ζηελ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ απφ ην 

θεληξηθφ θξάηνο ζηνπο Γήκνπο θαη ηα ζρνιεία. 

    ε θάζε «θαιιηθξαηηθφ» Γήκν ιεηηνπξγεί πιένλ έλα Απηνηειέο Σκήκα 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Δζεινληηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο ,πνπ 

δηαρεηξίδεηαη πιένλ ζε δεκνηηθφ - ηνπηθφ επίπεδν πξαθηηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ησλ ζρνιείσλ, φπσο είλαη ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, 

ε αλέγεξζε, ε απαιινηξίσζε, ε θχιαμε, ε θαζαξηφηεηα ζρνιείσλ , αιιά 

θαη ε  πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ, ε νξγάλσζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ 

κάζεζεο, ν έιεγρνο θαη ε ζηήξημε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, 

ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ζρνιηθψλ ρψξσλ, ε δηαθνπή καζεκάησλ ιφγσ 

έθηαθησλ ζπλζεθψλ,  ε κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηελ ζηέγαζε δεκφζησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ν  έιεγρνο θαη ε  δηαρείξηζε ησλ θπιηθείσλ ζηηο 

αληίζηνηρεο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

   Ζ σο άλσ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ εθπαίδεπζε επέθεξε θαη ηελ 

ζπγρώλεπζε ησλ ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε 

κία Δπηηξνπή θαη αληίζηνηρα ηελ ζχζηαζε κίαο  Δπηηξνπήο  

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ αληηθαηέζηεζε ηηο επηκέξνπο 

Γεπηεξνβάζκηεο ζρνιηθέο  Δπηηξνπέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 103 ηνπ λ. 3852/2010 ζε θάζε δήκν ζα ιεηηνπξγνχλ δχν ζρνιηθέο 

επηηξνπέο. 

 

  Αλαγθαίν , ινηπφλ , θαζίζηαηαη λα δηεξεπλεζεί εάλ ν λένο ηξφπνο 

δηαρείξηζεο κεηψλεη ηελ απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή εληέιεη εάλ 
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απαιιάζζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ  γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα, ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο απηνχζηα εθπαηδεπηηθνί, 

επηηειψληαο ησλ πξψηηζην παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν. 

  Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα δηεξεπλεζεί εάλ ε απνθέληξσζε 

αξκνδηνηήησλ πξνο ηνπο Γήκνπο ππνζηεξίδεηαη κε αληίζηνηρνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο, αιιά θαη αλ νη ιεηηνπξγνί ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ην Σκήκα Παηδείαο σο πξνο 

ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ακεζφηεηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

  Δξσηήκαηα πνπ επίζεο ηίζεληαη πξνο δηεξεχλεζε θαη πεξαηηέξσ 

πξνβιεκαηηζκφ είλαη αλ ζα έπξεπε λα απνθεληξσζνχλ απφ ην θεληξηθφ 

θξάηνο ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ νη εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία, ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ή αθφκα 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζηα ζπκβνχιηα επηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

  Ζ εξγαζία καο ινηπφλ επηδηψθεη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε κίαο 

πξνβιεκαηηθήο, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ή θαη ηελ βειηίσζε 

ηνπ ξφινπ ησλ Γήκσλ ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα ζρνιεία ζην πιαίζην 

ηνπ Καιιηθξάηε, κε απψηεξν πάληα ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο νιφπιεπξεο αλάπηπμεο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηήλ (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, επξχηεξα 

ηνπηθή θνηλσλία).  

  Γηα ηνλ ιφγν απηφ αμίδεη λα ζηαζνχκε ζην αλ γηα λα επηηεπρζεί ν 

παξαπάλσ ζθνπφο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο ζα πξέπεη ην θεληξηθφ 

θξάηνο λα δηεπξχλεη ηελ απνθέληξσζε φρη κφλν ζε δηνηθεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ αξκνδηφηεηεο , αιιά θαη ζε αξκνδηφηεηεο πνπ δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ε ζρνιηθή θνηλφηεηα λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη λα 

ζπλδηακνξθψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (π. ρ κε δηεχξπλζε ζηελ 

δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο, κε  εηζεγήζεηο γηα 
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βειηίσζε θαη αλαλέσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηα 

ζρνιεία, κε πξνηάζεηο γηα ηελ έκθαζε ζην αλζξσπηζηηθφ πεξηερφκελν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ελίζρπζε ηεο πξφζζεηεο δηδαθηηθήο 

ζηήξημεο θαη κε ηε λνκνζέηεζε  ηνπ νινήκεξνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ) 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλά καο πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζηα 

παξαθάησ θαίξηα εξσηήκαηα πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο: 

 Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν βαζκίδσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ  3852/2010 « Καιιηθξάηεο» ;  

 ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο  κεηά ην Νφκν 3852 κεηαθέξζεθαλ  

αξκνδηφηεηεο απφ ηηο ηέσο Ννκαξρίεο αιιά θαη  απφ ην θεληξηθφ 

θξάηνο πξνο ηνπο Γήκνπο. Μεηαθέξζεθαλ πνιιέο ή ιίγεο 

αξκνδηφηεηεο; 

 Πνηεο  αξκνδηφηεηεο πξέπεη θαηά ηελ άπνςε ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο  λα παξακείλνπλ θαη πνηεο πξέπεη λα «θχγνπλ» απφ 

ηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ; 

 Θα πξέπεη  λα κεηαθεξζεί απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνλ ηνκέα 

παηδείαο ησλ Γήκσλ ε ζπκκεηνρή ζηα ζπκβνχιηα επηινγήο ησλ 

Γηεπζπληψλ ησλ  ζρνιηθψλ κνλάδσλ; 

 Πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνλ ηνκέα 

παηδείαο ησλ Γήκσλ νη εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία ; 

 ζα ήηαλ αλαγθαίν  λα κεηαθεξζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηνλ 

ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ ε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη πξνηάζεηο 

γηα ηελ  ιεηηνπξγία ηεο ηερληθήο        επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

φζνλ  αθνξά  λένπο ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο, αθφκα θαη γηα ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο 

ηνπ Γήκνπ; 

 Πνηεο πξνηάζεηο θαηά ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλνληαη 

νξζέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο φζνλ αθνξά ηε λέα δηαρείξηζε απφ 
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ηελ ζπγρψλεπζε φισλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ πξσηνβάζκηαο ζε 

κία θαη φισλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ δεπηεξνβάζκηαο ζε άιιε 

κία αληίζηνηρα; 

 ε πνην βαζκφ θξίλνπλ  ηθαλνπνηεηηθή ηελ ζπλεξγαζία ηνπο  κε ην 

Σκήκα Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο; 

 ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ  νη εθπαηδεπηηθνί ηθαλνπνηεηηθή ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπο  κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ λένπ Νφκνπ; 

 ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ φηη  δηεπθνιχλνληαη απφ ην λέν Νφκν νη 

ζρνιηθνί ζχκβνπινη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν; 

 ε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ  φηη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο 

«εκπνδίδεη» ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ; 

 ε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ  φηη ε απαγφξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ 

απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ; 

 Ζ Κεληξηθή Γξαθεηνθξαηία θσιχεη ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ 

θαη ζε πνην βαζκφ; 

 Πνηεο  πξνηάζεηο θξίλνπλ νη δεκφζηνη ιεηηνπξγεί ηεο εθπαίδεπζεο 

νξζέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ απνδνηηθφηεξε 

πινπνίεζε ηνπ λένπ θαιιηθξαηηθνύ Νφκνπ ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα;  

 

4.3. Γηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηελ εξγαζία καο κειεηήζεθε θαηά πφζν ην θχιν, ηα έηε ππεξεζίαο θαη  

ε ειηθία επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα δηεξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ζηα νπνία επηθεληξψζεθε ε έξεπλα ήηαλ ηα αθφινπζα: 

 Γηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηηο 

κεηαβιεηέο θχιν, έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία φζνλ αθνξά ηελ 
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ζεηηθή ή αξλεηηθή ηνπο ζηάζε  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ ηνπ 

Καιιηθξάηε ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο;  

 Γηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηηο 

κεηαβιεηέο θχιν, έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία φζνλ αθνξά ην αλ 

θάπνηεο αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο 

θαη ηηο ηέσο λνκαξρίεο ζηνπο Γήκνπο ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ή 

λα θχγνπλ απφ ηελ δηαρείξηζή ηνπο; 

 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε 

ηηο κεηαβιεηέο θχιν, έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία γηα ην αλ ζα  

πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο  ζηνλ ηνκέα 

παηδείαο ησλ Γήκσλ ε ζπκκεηνρή ζηα ζπκβνχιηα επηινγήο ησλ 

Γηεπζπληψλ;  

 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε 

ηηο κεηαβιεηέο θχιν, έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία γηα ην αλ ζα  

πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο  ζηνλ ηνκέα 

παηδείαο ησλ Γήκσλ νη εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ;  

 Γηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηηο 

κεηαβιεηέο θχιν, έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία φζνλ αθνξά ην 

εξψηεκα πνηεο πξνηάζεηο θαηά ηελ άπνςή ηνπο  θξίλνληαη νξζέο 

θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο ζρεηηθά κε ηε λέα δηαρείξηζε πνπ πξνθχπηεη  

απφ ηελ ζπγρψλεπζε φισλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ 

πξσηνβάζκηαο ζε κία θαη φισλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ 

δεπηεξνβάζκηαο ζε άιιε κία Δπηηξνπή αληίζηνηρα; 

 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε 

ηηο κεηαβιεηέο θχιν, έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία γηα ην αλ ζεσξνχλ 

ηθαλνπνηεηηθή ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ην Σκήκα Παηδείαο ηνπ 

Γήκνπ Ρεζχκλεο;  
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 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε 

ηηο κεηαβιεηέο θχιν, έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία γηα ην αλ ζεσξνχλ 

ηθαλνπνηεηηθή ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ Νφκνπ;  

 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε 

ηηο κεηαβιεηέο θχιν, έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία σο πξνο ην 

εξψηεκα  αλ ζεσξνχλ πσο ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο «εκπνδίδεη» 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ; 

 Γηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηηο 

κεηαβιεηέο θχιν, έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία φζνλ αθνξά ην 

εξψηεκα ζε πνην βαζκφ ζεσξνχλ φηη ε  απαγφξεπζε ησλ 

πξνζιήςεσλ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Νφκνπ; 

 Γηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηηο 

κεηαβιεηέο θχιν, έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία φζνλ αθνξά ην 

εξψηεκα πνηεο πξνηάζεηο θαηά ηελ άπνςή ηνπο  θξίλνληαη νξζέο  

γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν Δπηηξνπψλ θαη 

γεληθφηεξα γηα ηελ απνδνηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ λένπ 

θαιιηθξαηηθνχ Νφκνπ ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα; 

4.4. Πιεζπζκόο Δλδηαθέξνληνο – Γείγκα 

  Ζ έξεπλα μεθίλεζε ηνλ Απξίιε ηνπ 2013 θαη πεξαηψζεθε ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2015. 

  Σνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηεινχλ 1083 Δθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ 

Καιιηθξαηηθφ Γήκν Ρεζχκλεο (Γαθέξκνο, 2011:320). 

   χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ Γξαθείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ρεζχκλνπ, ν πιεζπζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα πξσηνβάζκηα ζρνιεία λεπηαγσγεία 
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θαη δεκνηηθά απνηειείηαη απφ 600 άηνκα, ελψ ν πιεζπζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία γπκλάζηα θαη 

ιχθεηα απνηειείηαη απφ 483 άηνκα. Ο ζπλνιηθφο, δειαδή,  πιεζπζκφο 

αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξνχζε 1083 άηνκα. 

  Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο δείγκαηνο ζε κία έξεπλα θαζνξίδεηαη 

απφ κία ζεηξά παξαγφλησλ φπσο:  

1. Τν επηζπκεηό επίπεδν αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ. 

2. Τε δηαζέζηκε νηθνλνκηθή δαπάλε. 

3. Τα δηαζέζηκα ρξνληθά πεξηζώξηα. 

4. Τε δηαθύκαλζε ηνπ ππό κειέηε πιεζπζκνύ 

5. Τνλ αξηζκό θαη ην είδνο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ζα εκπιαθνύλ ζηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (Γαθέξκνο, 2011:322) 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο εθαξκφζακε ηελ 

παξαθάησ θφξκνπια (Γαθέξκνο, 2011:321):  

 

1

4 ( )
( 1)

N n
e

n N





    (1) 

 

πνπ e=ην ζθάικα δεηγκαηνιεςίαο,  

Ν ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο, 

Καη ηέινο n ην κέγεζνο ηνπ Γείγκαηνο. 

Δκείο ζέιακε λα είκαζηε ηδηαίηεξα αθξηβείο ζηηο κεηξήζεηο καο θαη 

ζέζακε ζθάικα δεηγκαηνιεςίαο 0,0005=0,05 %. Αλ ινηπφλ ζηε 

θφξκνπια (1) ζέζνπκε : Ν=1083 θαη  e =0,0005, ηφηε ζα ιάβνπκε 

κέγεζνο n=442 άηνκα. 
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4.5. Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ΠΗΝΑΚΑ 1: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν 

 

ΦΤΛΟ 

 Φχιν N Mean Rank Sum of Ranks 

Δ1. Γεληθή Δληχπσζε 

Καιιηθξάηε 

Άλδξαο 150 215,17 32275,50 

Γπλαίθα 241 184,07 44360,50 

Total 391   

Δ2. Αμηνιφγεζε 

Μεηαθνξάο 

αξκνδηνηήησλ 

Άλδξαο 150 189,56 28434,00 

Γπλαίθα 241 200,01 48202,00 

Total 391   

Δ8. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή 

ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ην 

Σκήκα Παηδείαο ηνπ 

Γήκνπ Ρεζχκλεο 

Άλδξαο 150 221,94 33291,50 

Γπλαίθα 241 179,85 43344,50 

Total 

391   

Δ9. ε πνην βαζκφ 

θξίλεηε ηθαλνπνηεηηθή 

ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε 

ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Νένπ Νφκνπ 

Άλδξαο 150 207,97 31195,50 

Γπλαίθα 241 188,55 45440,50 

Total 

391   

Δ10. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη 

δηεπθνιχλνληαη απφ ην 

λέν Νφκν νη ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν 

Άλδξαο 150 185,88 27882,00 

Γπλαίθα 241 202,30 48754,00 

Total 

391   

E11.  ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη ε έιιεηςε 

Άλδξαο 150 209,30 31395,50 

Γπλαίθα 241 187,72 45240,50 
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ρξεκαηνδφηεζεο 

«εκπνδίδεη» ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Νφκνπ 

Total 

391   

Δ12. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη ε 

απαγφξεπζε ησλ 

πξνζιήςεσλ απνηειεί 

ηξνρνπέδε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Νφκνπ 

Άλδξαο 150 210,89 31633,00 

Γπλαίθα 241 186,73 45003,00 

Total 

391   

Δ13. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη ε Κεληξηθή 

Γξαθεηνθξαηία θσιχεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Νφκνπ 

Άλδξαο 150 186,02 27903,00 

Γπλαίθα 241 202,21 48733,00 

Total 

391   

 
ΥΟΛΗΑ:  

  ηνλ πίλαθα 1 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ δείγκαηνο θαηά θχιν 

ΠΗΝΑΚΑ 2: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο σο 

πξνο ηα έηε ππεξεζίαο. 

 

ΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 Οκάδα Δηψλ 

Τπεξεζίαο N Mean Rank 

Δ1. Γεληθή Δληχπσζε 

Καιιηθξάηε 

Απφ 1 έσο 10 έηε 115 155,47 

απφ 11 έσο 19 έηε 125 173,20 

απφ 20 έηε θαη άλσ 113 203,12 

Total 353  

Δ2. Αμηνιφγεζε 

Μεηαθνξάο 

αξκνδηνηήησλ 

Απφ 1 έσο 10 έηε 115 185,21 

απφ 11 έσο 19 έηε 125 181,18 

απφ 20 έηε θαη άλσ 113 164,02 

Total 353  

Δ8. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή 

ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ην 

Σκήκα Παηδείαο ηνπ 

Γήκνπ Ρεζχκλεο 

Απφ 1 έσο 10 έηε 115 178,61 

απφ 11 έσο 19 έηε 125 166,40 

απφ 20 έηε θαη άλσ 113 187,08 

Total 
353  

Δ9. ε πνην βαζκφ 

θξίλεηε ηθαλνπνηεηηθή 

ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε 

Απφ 1 έσο 10 έηε 115 157,79 

απφ 11 έσο 19 έηε 125 185,06 

απφ 20 έηε θαη άλσ 113 187,64 
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ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Νένπ Νφκνπ 

Total 

353  

Δ10. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη 

δηεπθνιχλνληαη απφ ην 

λέν Νφκν νη ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν 

Απφ 1 έσο 10 έηε 115 175,04 

απφ 11 έσο 19 έηε 125 176,50 

απφ 20 έηε θαη άλσ 113 179,54 

Total 

353  

E11.  ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη ε έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο 

«εκπνδίδεη» ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Νφκνπ 

Απφ 1 έσο 10 έηε 115 163,44 

απφ 11 έσο 19 έηε 125 181,53 

απφ 20 έηε θαη άλσ 113 185,79 

Total 

353  

Δ12. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη ε 

απαγφξεπζε ησλ 

πξνζιήςεσλ απνηειεί 

ηξνρνπέδε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Νφκνπ 

Απφ 1 έσο 10 έηε 115 172,40 

απφ 11 έσο 19 έηε 125 189,79 

απφ 20 έηε θαη άλσ 113 167,53 

Total 

353  

Δ13. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη ε Κεληξηθή 

Γξαθεηνθξαηία θσιχεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Νφκνπ 

Απφ 1 έσο 10 έηε 115 178,89 

απφ 11 έσο 19 έηε 125 173,21 

απφ 20 έηε θαη άλσ 113 179,27 

Total 353  

 

ΥΟΛΗΑ:  

  ηνλ πίλαθα 2 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηα έηε ππεξεζίαο. 

ΠΗΝΑΚΑ 3: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο σο 

πξνο ηελ ειηθηαθή νκάδα. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΓΑ 

 Ζιηθηαθή Οκάδα N Mean Rank 

Δ1. Γεληθή Δληχπσζε 

Καιιηθξάηε 

έσο θαη 41 εηψλ 129 168,41 

Απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ 
111 177,59 

απφ 49 εηψλ θαη άλσ 129 207,97 

Total 369  

Δ2. Αμηνιφγεζε έσο θαη 41 εηψλ 129 207,92 
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Μεηαθνξάο 

αξκνδηνηήησλ 

Απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ 
111 169,91 

απφ 49 εηψλ θαη άλσ 129 175,06 

Total 369  

Δ8. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή 

ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ην 

Σκήκα Παηδείαο ηνπ 

Γήκνπ Ρεζχκλεο 

έσο θαη 41 εηψλ 129 184,91 

Απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ 
111 174,16 

απφ 49 εηψλ θαη άλσ 129 194,41 

Total 369  

Δ9. ε πνην βαζκφ 

θξίλεηε ηθαλνπνηεηηθή 

ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε 

ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Νένπ Νφκνπ 

έσο θαη 41 εηψλ 129 172,32 

Απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ 
111 179,26 

απφ 49 εηψλ θαη άλσ 129 202,62 

Total 
369  

Δ10. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη 

δηεπθνιχλνληαη απφ ην 

λέν Νφκν νη ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν 

έσο θαη 41 εηψλ 129 192,37 

Απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ 
111 187,87 

απφ 49 εηψλ θαη άλσ 129 175,16 

Total 
369  

E11.  ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη ε έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο 

«εκπνδίδεη» ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Νφκνπ 

έσο θαη 41 εηψλ 129 172,58 

Απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ 
111 189,65 

απφ 49 εηψλ θαη άλσ 129 193,42 

Total 
369  

Δ12. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη ε 

απαγφξεπζε ησλ 

πξνζιήςεσλ απνηειεί 

ηξνρνπέδε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Νφκνπ 

έσο θαη 41 εηψλ 129 178,23 

Απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ 
111 191,21 

απφ 49 εηψλ θαη άλσ 129 186,42 

Total 

369  

Δ13. ε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη ε Κεληξηθή 

Γξαθεηνθξαηία θσιχεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Νφκνπ 

έσο θαη 41 εηψλ 129 190,22 

Απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ 
111 178,51 

απφ 49 εηψλ θαη άλσ 129 185,36 

Total 369  

 

ΥΟΛΗΑ:  
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  ηνλ πίλαθα 3 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ 

νπνία αλήθνπλ. 

 

 

4.6. Μέζνδνο εξγαζίαο 

  Ζ παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα ιάβεη ηνλ ρψξν ελφο επηζηεκνληθνχ  

πνλήκαηνο,  πνπ αθνινπζεί ζηελ έξεπλά ηνπ κία ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία κε θαλφλεο θαη ηερληθή. 

  Δλ πξνθεηκέλσ, ινηπφλ, εθαξκφζηεθε  ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, 

έλα απιφ κνληέιν, επέιηθην θαη απηνηειέο  πνπ είζηζηαη ζηε ηαηηζηηθή 

πκπεξαζκαηνινγία είηε γηα ηελ εθηίκεζε κίαο κέζεο ηηκήο ηνπ 

πιεζπζκνχ είηε γηα ηελ εθηίκεζε ελφο πνζνζηνχ ζε κία θαηεγνξία 

πιεζπζκνχ – πνζνηηθή έξεπλα; (Γαθέξκνο, 2011:319-320) 

  Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηεκαηνιφγην, πνπ επέηξεςε ηελ ζπιινγή πιήζνπο πιεξνθνξηψλ θαη 

εθηηκήζεσλ απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ  θαη θαηαζθεπάζηεθε κε ζηφρν 

λα δηεξεπλεζεί κε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ε ζηάζε θαη νη 

κεζνδνινγηθέο αληηιήςεηο ησλ δεκφζησλ  ιεηηνπξγψλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

πάλσ ζηελ εθαξκνγή ηνπ «εθπαηδεπηηθνχ» Καιιηθξάηε. 

   ηελ αλαθεξφκελε έξεπλα  ην εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε κε ηελ 

ζπκβνιή ησλ εκπεηξηθψλ κέζσλ ηεο παξαηήξεζεο  θαη ηεο ζπλέληεπμεο. 

Ζ παξαηήξεζε ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ηεο 

γξάθνπζαο ζην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν σο εθπαηδεπηηθφο , αιιά θαη 

ζεζκηθά σο δηαηειέζαζα  πξφεδξνο ζηελ Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Ρεζχκλνπ.  Ζ ζπλέληεπμε 

ηεθκεξηψλεηαη κε ην γεγνλφο φηη ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο παξαδίλνληαο  

άκεζα θαη πξνζσπηθά ην εξσηεκαηνιφγην κε θάπνηα δηεπθξηληζηηθά 

ζηνηρεία, ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί  αλέπηπμαλ ζπδήηεζε θαη έδσζαλ 
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θίλεηξν πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ , κε 

απνηέιεζκα λα πξνζηεζνχλ θαη άιια δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη  λα 

«αλνηρηεί» ε έξεπλα απφ πνηνηηθή ζε πνζνηηθή. 

  Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ 

πξψηε αθνξνχζε ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ θαη ε 

δεχηεξε πεξηειάκβαλε 14 νκάδεο εξσηήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

εξσηήζεηο είραλ δχν δπλαηέο απαληήζεηο, ελψ γηα άιιεο  νη εξσηψκελνη 

ζεκείσλαλ ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ή  δηαθσλίαο ηνπο  ζε θάπνηεο  απφ ηηο 

απφςεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

 

4.7. Μέζνδνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

  Μεηά ηελ ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο, αθνινχζεζε ε κεηαηξνπή ησλ ελλνηψλ ζε κεηαβιεηέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε θσδηθνπνίεζή ηνπο. Δλ ζπλερεία εηζήρζεζαλ ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ζε Ζ/Τ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζή ηνπο κε ην SPSS 16. 

  Οη εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο ηαμηλνκήζεθαλ ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

κεηαβιεηέο, ελψ κε βάζε ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαηαλεκήζεθαλ ζε αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο. 

Μεγαιύηεξε ζεκαζία σζηόζν  δελ έρεη ην είδνο ή ην πιήζνο ησλ 

κεηαβιεηώλ όζν ε σπουδαιότητά ηνπο( Γαθέξκνο, 2011:323). 

  Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ ζηελ δηθή καο έξεπλα αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ζεσξήζεθαλ απηέο πνπ επεξεάδνπλ ή αζθνχλ θάπνηα 

επίδξαζε πάλσ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ κηαο άιιεο κεηαβιεηήο, ηεο 

εμαξηεκέλεο. 

  Χο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξνχληαη: 1) ην 

θχιν, 2) ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 3) ε ειηθία ηνπο. 

Γηα ηηο κεηαβιεηέο ησλ εηψλ ππεξεζίαο θαη ηεο ειηθίαο δεκηνπξγήζεθαλ 
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ηξεηο θαηεγνξίεο. Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ δηαηειέζεη απφ 1 έσο 10 έηε 

ππεξεζίαο, απφ 11 έσο 19 έηε θαη απφ 20 έηε θαη άλσ. Αληίζηνηρα 

εθπαηδεπηηθνί ζε ειηθηαθή θαηεγνξία έσο θαη 41 εηψλ, απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ θαη απφ 49 εηψλ θαη άλσ. 

  Δπνκέλσο, καο απαζρφιεζε θαηά πφζνλ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

θχιν, ρξφληα ππεξεζίαο, ειηθία, δηαθνξνπνηνχλ ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ην εξεπλεηηθφ καο 

εξγαιείν. 

   Οη ππφινηπεο κεηαβιεηέο εθιακβάλνληαη σο εμαξηεκέλεο θαη είλαη νη 

εμήο: 

1. Ζ  ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ  3852 

« Καιιηθξάηεο». 

2. Ζ  γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ κεηαθέξζεθαλ  πνιιέο  ή 

ιίγεο αξκνδηφηεηεο  απφ ην θεληξηθφ θξάηνο  πξνο ηνπο Γήκνπο. 

3. Πνηεο απφ απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο πξέπεη θαηά ηελ άπνςή ηνπο  λα 

παξακείλνπλ θαη πνηεο πξέπεη λα «θχγνπλ» απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ 

Γήκσλ. 

4. Αλ ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη  λα κεηαθεξζεί απφ ην θεληξηθφ θξάηνο 

ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ ε ζπκκεηνρή ζηα ζπκβνχιηα 

επηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ  

 ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

5. Αλ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνλ ηνκέα 

παηδείαο ησλ Γήκσλ νη εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία. 

6. Αλ ζα ήηαλ αλαγθαίν  λα κεηαθεξζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ ε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ  ιεηηνπξγία ηεο ηερληθήο  επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο φζνλ  αθνξά  λένπο ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο, αθφκα θαη 
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γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

7. Πνηεο  πξνηάζεηο θξίλνπλ νη ιεηηνπξγνί ηεο εθπαίδεπζεο  φηη είλαη 

νξζέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο ζρεηηθά κε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ 

Δπηηξνπψλ. 

8. ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ  ηθαλνπνηεηηθή ηελ ζπλεξγαζία ηνπο  κε ην 

Σκήκα Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο. 

 

9. ε πνην βαζκφ θξίλνπλ  ηθαλνπνηεηηθή ηελ ζπλεξγαζία ηνπο  κε 

ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Νένπ 

Νφκνπ. 

10. ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ φηη δηεπθνιχλνληαη απφ ην λέν Νφκν νη 

ζρνιηθνί ζχκβνπινη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. 

11. ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ  φηη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο 

«εκπνδίδεη» ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ. 

12. ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ  φηη ε απαγφξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ 

απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ. 

13. ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ  φηη ε Κεληξηθή Γξαθεηνθξαηία θσιχεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ. 

14. Πνηεο  πξνηάζεηο θξίλνπλ  νξζέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δχν ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε πινπνίεζε 

 ηνπ λένπ θαιιηθξαηηθνύ Νφκνπ ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΈΡΔΤΝΑ 

Δηζαγσγή 
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  ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ηα 

πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε αληηζηνηρία κε ηηο βαζηθέο 

νκάδεο εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ δφζεθε κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο. 

   

 

Μειέηε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ην θύιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ην παξφλ ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ζηηο νπνίεο νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

επίπεδν κε βάζε ην θχιν. 

  ΠΙΝΑΚΑ 1 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 

ηνπ Καιιηθξάηε αλάινγα κε ην θχιν (εξψηεζε Δ1). 

Φχιν N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 
       Δ1. Γεληθή 

Δληχπσζε 

Καιιηθξάηε 

Άλδξαο 150 215,17 32275,50 

       Γπλαίθα 241 184,07 44360,50 

       Total 391     

        

ηνλ Πίλαθα 1 εκθαλίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνλ 

Καιιηθξάηε. Απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη νη 

άλδξεο εθπαηδεπηηθνί  είλαη πηζαλφ λα έρνπλ ζρεκαηίζεη θαιχηεξε άπνςε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. (Mean Rank = 215,17). 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ 

ε αλέγεξζε ζρνιείσλ θαη ε απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ζρνιηθήο ζηέγεο ζχκθσλα κε ην θχιν (εξψηεζε Δ3.1). 
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Φχιν 

Total Άλδξαο Γπλαίθα 

E3.1 Αλεγέξζεηο κνλάδσλ-

απαιινηξηψζεηο 

Αξκνδηφηεηα λα θχγεη απφ 

ηνπο δήκνπο 

Count 51 60 111 

Expected Count 41,1 69,9 111,0 

Residual 9,9 -9,9  

Standardized Residual 1,5 -1,2  

Αξκνδηφηεηα λα κείλεη 

ζηνπο δήκνπο 

Count 107 209 316 

Expected Count 116,9 199,1 316,0 

Residual -9,9 9,9  

Standardized Residual -,9 ,7  

Total Count 158 269 427 

Expected Count 158,0 269,0 427,0 

 

 

  ην εξψηεκα Δ3.1. νη πεξηζζφηεξνη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη φηη 

δελ ζπκθσλνχλ λα δηαρεηξίδνληαη νη Γήκνη ηελ αλέγεξζε ζρνιείσλ θαη 

ηελ απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο. 

(Pearson = 5,1470, Asymptotic Significance 2-sided  = 0,023, Fisher 

Significance = 0,030) 

  

ΠΙΝΑΚΑ 3 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί απφ ην θεληξηθφ θξάηνο 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square ,716
a 2 ,699 ,703   

Likelihood Ratio ,722 2 ,697 ,703   

Fisher's Exact Test ,735   ,703   

Linear-by-Linear 

Association 
,357

b 1 ,550 ,576 ,299 ,047 

N of Valid Cases 395      
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ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ ε ζπκκεηνρή ζηα ζπκβνχιηα επηινγήο 

ησλ Γηεπζπληψλ ζχκθσλα κε ην θχιν (εξψηεζε Δ4). 

 

 

 

 

Φχιν 

Total Άλδξαο Γπλαίθα 

Δ4. πκκεηνρή Γήκσλ 

ζηα επηινγή Γηεπζπληψλ 

ΥΗ Count 130 195 325 

Expected Count 120,3 204,7 325,0 

Residual 9,7 -9,7  

Standardized Residual ,9 -,7  

ΝΑΗ Count 28 74 102 

Expected Count 37,7 64,3 102,0 

Residual -9,7 9,7  

Standardized Residual -1,6 1,2  

Total Count 158 269 427 

Expected Count 158,0 269,0 427,0 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 5,245
a 1 ,022 ,025 ,014  

Continuity Correction
b 4,720 1 ,030    

Likelihood Ratio 5,412 1 ,020 ,025 ,014  

Fisher's Exact Test    ,025 ,014  

Linear-by-Linear 

Association 
5,232

c 1 ,022 ,025 ,014 ,007 

N of Valid Cases 427      

 

 

 

 

 

 ην εξψηεκα Δ4 νη άλδξεο είλαη πηζαλφ λα ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν 

ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο φηη δελ ζα πξέπεη λα  κεηαθεξζεί απφ ην 

θεληξηθφ θξάηνο ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ ε ζπκκεηνρή ζηα 

ζπκβνχιηα επηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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(Pearson = 5,245, Asymptotic Significance 2-sided  = 0,022, Fisher 

Significance = 0,025) 

     

ΠΙΝΑΚΑ 4 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί απφ ην θεληξηθφ θξάηνο 

ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ νη εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία αλάινγα κε ην θχιν (εξψηεζε Δ5). 

 

 

 

Φχιν 

Total Άλδξαο Γπλαίθα 

Δ5. ΑΠ ζηνπο 

Γήκνπο 

ΥΗ Count 142 220 362 

Expected Count 133,9 228,1 362,0 

Residual 8,1 -8,1  

Standardized Residual ,7 -,5  

ΝΑΗ Count 16 49 65 

Expected Count 24,1 40,9 65,0 

Residual -8,1 8,1  

Standardized Residual -1,6 1,3  

Total Count 158 269 427 

Expected Count 158,0 269,0 427,0 

 

 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 5,047
a 1 ,025 ,026 ,016  

Continuity Correction
b 4,439 1 ,035    

Likelihood Ratio 5,310 1 ,021 ,026 ,016  

Fisher's Exact Test    ,026 ,016  

Linear-by-Linear 

Association 
5,035

c 1 ,025 ,026 ,016 ,009 

N of Valid Cases 427      
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ην εξψηεκα Δ5 ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ κε βάζε ην θχιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ καο νδεγεί λα δηαπηζηψζνπκε ηελ επίζεο ζεκαληηθή 

ζηαηηζηηθά δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Οη άλδξεο, δειαδή, 

είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εκθαλίδνληαη πην αξλεηηθνί ζηελ πξφηαζε 

λα κεηαθεξζνχλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ    

νη εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία 

(Pearson = 5,047, Asymptotic Significance 2-sided  = 0,025, Fisher 

Significance = 0,026) 

  ΠΙΝΑΚΑ 5 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ κε ηελ πγρψλεπζε ησλ δχν Δπηηξνπψλ 

παξαηεξείηαη αληζφηεηα ζπλεηζθνξψλ φηαλ ηα ζρνιεία ρσξίο θπιηθείν 

«θιέβνπλ» απφ ηηο εηζθνξέο φζσλ δηαζέηνπλ αλάινγα κε ην θχιν 

(εξψηεζε Δ7.3). 

 

 

 

Φχιν 

Total Άλδξαο Γπλαίθα 

Δ7.3 Κπιηθείν ΥΗ Count 50 120 170 

Expected Count 62,9 107,1 170,0 

Residual -12,9 12,9  

Standardized Residual -1,6 1,2  

ΝΑΗ Count 108 149 257 

Expected Count 95,1 161,9 257,0 

Residual 12,9 -12,9  

Standardized Residual 1,3 -1,0  

Total Count 158 269 427 

Expected Count 158,0 269,0 427,0 
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ην εξψηεκα Δ7.3 πξνθχπηεη φηη νη άλδξεο πηζαλφλ  ππνζηεξίδνπλ  

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ζπλάδειθνχο ηνπο φηη κε ηελ 

ζπγρψλεπζε ησλ Δπηηξνπψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

παξαηεξείηαη αληζφηεηα ζπλεηζθνξψλ φηαλ ηα ζρνιεία ρσξίο θπιηθείν 

«θιέβνπλ» απφ ηηο εηζθνξέο φζσλ δηαζέηνπλ θπιηθείν(Pearson = 6,981, 

Asymptotic Significance 2-sided  = 0,008, Fisher Significance = 0,010) 

   

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ κε ηελ πγρψλεπζε ησλ δχν Δπηηξνπψλ 

παξαηεξείηαη παξαηεξείηαη αληζφηεηα πφξσλ φηαλ ηα πην «θηλεηηθά» 

ζρνιεία εμαζθαιίδνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηα ιηγφηεξν θηλεηηθά 

αλάινγα κε ην θχιν (εξψηεζε Δ7.4). 

 

 

 

 

Φχιν 

Total Άλδξαο Γπλαίθα 

Δ7.4 "Κηλεηηθφηεηα" 

ρνιείσλ 

ΥΗ Count 28 76 104 

Expected Count 38,5 65,5 104,0 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 6,981
a 1 ,008 ,010 ,005  

Continuity Correction
b 6,451 1 ,011    

Likelihood Ratio 7,079 1 ,008 ,010 ,005  

Fisher's Exact Test    ,010 ,005  

Linear-by-Linear 

Association 
6,965

c 1 ,008 ,010 ,005 ,002 

N of Valid Cases 427      
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Residual -10,5 10,5  

Standardized Residual -1,7 1,3  

ΝΑΗ Count 130 193 323 

Expected Count 119,5 203,5 323,0 

Residual 10,5 -10,5  

Standardized Residual 1,0 -,7  

Total Count 158 269 427 

Expected Count 158,0 269,0 427,0 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 5,992
a 1 ,014 ,019 ,009  

Continuity Correction
b 5,434 1 ,020    

Likelihood Ratio 6,194 1 ,013 ,014 ,009  

Fisher's Exact Test    ,014 ,009  

Linear-by-Linear 

Association 
5,978

c 1 ,014 ,019 ,009 ,004 

N of Valid Cases 427      

 

 

 

 

  ην εξψηεκα Δ7.4 πξνθχπηεη απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

φηη νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί πηζαλφλ  εκθαλίδνληαη ζεηηθφηεξνη ζηελ 

άπνςε φηη   κε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ Δπηηξνπψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο παξαηεξείηαη αληζφηεηα πφξσλ φηαλ ηα πην «θηλεηηθά» 

ζρνιεία εμαζθαιίδνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηα ιηγφηεξν θηλεηηθά 

ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ζπλάδειθνχο ηνπο (Pearson = 5,992, 

Asymptotic Significance 2-sided  = 0,014, Fisher Significance = 0,014) 

ΠΙΝΑΚΑ 7 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ε επηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
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ππεξθαιχπηεη   ηνπο κηζζνχο θαζαξηζηξηψλ, ην πεηξέιαην θαη 

ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθειείαο αλάινγα κε ην θχιν (εξψηεζε Δ7.10). 

 

 

 

 

 

Φχιν 

Total Άλδξαο Γπλαίθα 

Δ7.10 Ζ επηρνξήγεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

ζίγνπξα ππεξθαιχπηεη 

ηνπο κηζζνχο 

θαζαξηζηξηψλ, ην 

πεηξέιαην θαη 

ινγαξηαζκνχο ΓΔΚΟ 

ΥΗ Count 128 239 367 

Expected Count 135,8 231,2 367,0 

Residual -7,8 7,8  

Standardized Residual -,7 ,5  

ΝΑΗ Count 30 30 60 

Expected Count 22,2 37,8 60,0 

Residual 7,8 -7,8  

Standardized Residual 1,7 -1,3  

Total Count 158 269 427 

Expected Count 158,0 269,0 427,0 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 5,059
a 1 ,024 ,030 ,019  

Continuity Correction
b 4,431 1 ,035    

Likelihood Ratio 4,915 1 ,027 ,030 ,019  

Fisher's Exact Test    ,030 ,019  

Linear-by-Linear 

Association 
5,047

c 1 ,025 ,030 ,019 ,010 

N of Valid Cases 427      

 

      ην εξψηεκα Δ7.10 κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη νη άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πηζαλφλ ππνζηεξίδνπλ 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε επηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

ππεξθαιχπηεη   ηνπο κηζζνχο θαζαξηζηξηψλ, ην πεηξέιαην θαη 

ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθειείαο(Pearson = 5,059, Asymptotic 

Significance 2-sided  = 0,024, Fisher Significance = 0,030) 

ΠΙΝΑΚΑ 8 
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Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ κπνξεί λα ππάξρεη κία «ηζνξξνπία» ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηνπ Γήκνπ ψζηε λα κελ έρνπκε ζρνιεία δηαθφξσλ ηαρπηήησλ 

ηνπιάρηζηνλ απφ άπνςε ππνδνκψλ αλάινγα κε ην θχιν (εξψηεζε 

Δ7.11). 

 

 

 

 

Φχιν 

Total Άλδξαο Γπλαίθα 

Δ7.11 Θα κπνξεί λα 

ππάξρεη κηα «ηζνξξνπία» 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηνπ Γήκνπ θαη έηζη λα 

κελ έρνπκε ζρνιεία 

δηαθφξσλ ηαρπηήησλ 

ΥΗ Count 54 120 174 

Expected Count 64,4 109,6 174,0 

Residual -10,4 10,4  

Standardized Residual -1,3 1,0  

ΝΑΗ Count 104 149 253 

Expected Count 93,6 159,4 253,0 

Residual 10,4 -10,4  

Standardized Residual 1,1 -,8  

Total Count 158 269 427 

Expected Count 158,0 269,0 427,0 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 4,487
a 1 ,034 ,041 ,022  

Continuity Correction
b 4,065 1 ,044    

Likelihood Ratio 4,530 1 ,033 ,041 ,022  

Fisher's Exact Test    ,041 ,022  

Linear-by-Linear 

Association 
4,476

c 1 ,034 ,041 ,022 ,009 

N of Valid Cases 427      
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  ην εξψηεκα Δ7.11 κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη νη άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πηζαλφλ ππνζηεξίδνπλ 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ζα κπνξεί λα ππάξρεη  κία «ηζνξξνπία» ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ ψζηε λα κελ έρνπκε ζρνιεία δηαθφξσλ 

ηαρπηήησλ ηνπιάρηζηνλ απφ άπνςε ππνδνκψλ(Pearson = 4,487, 

Asymptotic Significance 2-sided  = 0,034, Fisher Significance = 0,041) 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑ 9 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ηνλ βαζκφ πνπ ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθή ηελ ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ην Σκήκα Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο  αλάινγα κε ην θχιν 

(εξψηεζε Δ8). 

 

Δ8. ε πνην 

βαζκφ 

ζεσξείηε 

ηθαλνπνηεηηθή 

ηελ 

ζπλεξγαζία 

ζαο κε ην 

Σκήκα 

Παηδείαο ηνπ 

Γήκνπ 

Ρεζχκλεο 

Άλδξαο 150 221,94 33291,50 

       Γπλαίθα 241 179,85 43344,50 

       Total 

391     

        

 

  ηελ εξψηεζε Δ8 νη άλδξεο είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθνί ζηηο απφςεηο ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο φζνλ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ην ηκήκα Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο. 

  Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, πνπ 

δίλνπλ πξνβάδηζκα ζηνπο άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη δειψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εκπεηξία ηεο επαθήο θαη 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην Σκήκα Παηδείαο, ίζσο θαη γηαηί ζπκκεηέρνπλ ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ σο κέιε ησλ δχν Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη 
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σο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 (Mean Rank =  221,94) 

  ΠΙΝΑΚΑ 10 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ηνλ βαζκφ πνπ ζεσξνχλ φηη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο 

«εκπνδίδεη» ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ αλάινγα κε ην θχιν 

(εξψηεζε Δ11). 

E11.  ε πνην 

βαζκφ ζεσξείηε 

φηη ε έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο 

«εκπνδίδεη» ηελ 

εθαξκνγή ηνπ 

λένπ Νφκνπ 

Άλδξαο 150 209,30 31395,50 

       Γπλαίθα 241 187,72 45240,50 

       Total 

391     

        

 

  ηελ εξψηεζε Δ11 κε βάζε ηελ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ πξνθχπηεη 

απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα φηη νη άλδξεο είλαη πεξηζζφηεξν 

ζχκθσλνη  κε ηελ άπνςε φηη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο επεξεάδεη θαη 

εκπνδίδεη αξθεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ 3852/2010   ζε ζρέζε κε 

ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθηζζέο ηνπο, νη νπνίεο δελ ζπκκεξίδνληαη ηελ ίδηα 

γλψκε ζηνλ ίδην βαζκφ (Mean Rank =  209,30). 

ΠΙΝΑΚΑ 11 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ηνλ βαζκφ πνπ ζεσξνχλ  φηη ε απαγφξεπζε ησλ 

πξνζιήςεσλ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ 

αλάινγα κε ην θχιν (εξψηεζε Δ12). 

Δ12. ε πνην 

βαζκφ 

ζεσξείηε φηη 

ε 

απαγφξεπζε 

ησλ 

πξνζιήςεσλ 

απνηειεί 

ηξνρνπέδε 

Άλδξαο 150 210,89 31633,00 

       Γπλαίθα 241 186,73 45003,00 

       Total 

391     

       



 

154 

 

γηα ηελ 

εθαξκνγή 

ηνπ λένπ 

Νφκνπ 

 

    ηελ εξψηεζε Δ12 κε βάζε ηελ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ πξνθχπηεη 

απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα φηη νη άλδξεο είλαη πεξηζζφηεξν 

ζχκθσλνη  κε ηελ άπνςε φηη ε απαγφξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ απνηειεί 

ηξνρνπέδε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ(Mean Rank =  210,89). 

ΠΙΝΑΚΑ 12 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ 

απνγεπκαηηλή θχιαμε ησλ ζρνιείσλ θαη λα ειέγρεηαη ην σξάξην θχιαμεο 

αλάινγα κε ην θχιν (εξψηεζε Δ14.6C). 

 

 

 

 

 

 

 

Φχιν 

Total Άλδξαο Γπλαίθα 

Δ14.6C Να δνζεί 

κεγαιχηεξε πξνζνρή 

ζηελ απνγεπκαηηλή 

θχιαμε ησλ ζρνιείσλ θαη 

λα ειέγρεηαη ην σξάξην 

θχιαμεο 

ΥΗ Count 6 35 41 

Expected Count 15,2 25,8 41,0 

Residual -9,2 9,2  

Standardized Residual -2,4 1,8  

ΝΑΗ Count 152 234 386 

Expected Count 142,8 243,2 386,0 

Residual 9,2 -9,2  

Standardized Residual ,8 -,6  

Total Count 158 269 427 

Expected Count 158,0 269,0 427,0 
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    ην εξψηεκα Δ14.6C  κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη νη άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πηζαλφλ ππνζηεξίδνπλ 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ 

απνγεπκαηηλή θχιαμε ησλ ζρνιείσλ θαη λα ειέγρεηαη ην σξάξην 

θχιαμεο(Pearson = 9,735, Asymptotic Significance 2-sided  = 0,002, 

Fisher Significance = 0,002) 

 

 

 

   Μειέηε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηα έηε ππεξεζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

ην παξφλ ηκήκα ηεο εξγαζίαο καο παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ζηηο 

νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ επίπεδν κε βάζε ηα έηε ππεξεζίαο ηνπο. Να ζεκεησζεί φηη νη 

ιεηηνπξγνί ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ «θαηεγνξηνπνηεζεί» κε βάζε ηξεηο 

νκάδεο. Ζ πξψηε είλαη απφ 1 -10 έηε ππεξεζίαο, ε δεχηεξε απφ 11-19 

έηε θαη ε ηξίηε απφ 20 έηε θαη άλσ εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο.  

ΠΙΝΑΚΑ 13 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 9,735
a 1 ,002 ,002 ,001  

Continuity Correction
b 8,702 1 ,003    

Likelihood Ratio 11,065 1 ,001 ,001 ,001  

Fisher's Exact Test    ,002 ,001  

Linear-by-Linear 

Association 
9,712

c 1 ,002 ,002 ,001 ,001 

N of Valid Cases 427      
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Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 

ηνπ Καιιηθξάηε αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο (εξψηεζε Δ1). 

Δ1. Γεληθή 

Δληχπσζε 

Καιιηθξάηε 

Απφ 1 έσο 10 έηε 115 155,47 

        απφ 11 έσο 19 έηε 125 173,20 

        απφ 20 έηε θαη άλσ 113 203,12 

        Total 353   

         

  Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 13 

πξνθχπηεη απφ ηελ εξψηεζε Δ1 (Γεληθή Δληχπσζε γηα ηνλ Καιιηθξάηε) 

φηη φζν πην πνιιά έηε ππεξεζίαο έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο, ηφζν πην 

πηζαλφ είλαη λα εθθξάδεη  ζεηηθφηεξε άπνςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 

δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κε ιηγφηεξα 

έηε ππεξεζίαο   (Mean Rank =  203,12) 

 ΠΙΝΑΚΑ 14 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ νη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ ζρνιείσλ απφ 

πηζηψζεηο πνπ θαηαλέκνληαη ζηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο ζα πξέπεη λα 

κείλνπλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο 

(εξψηεζε Δ3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο 

Total 

Απφ 1 

έσο 10 

έηε 

απφ 11 

έσο 19 

έηε 

απφ 20 

έηε θαη 

άλσ 

Δ3.3 Αξκνδηφηεηα λα Count 31 14 13 58 
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Δπηζθεπέο/ζπληεξήζεηο θχγεη απφ ηνπο 

δήκνπο 

Expected 

Count 
18,9 19,8 19,3 58,0 

Residual 12,1 -5,8 -6,3  

Standardized 

Residual 
2,8 -1,3 -1,4  

Αξκνδηφηεηα λα 

κείλεη ζηνπο 

δήκνπο 

Count 95 118 116 329 

Expected 

Count 
107,1 112,2 109,7 329,0 

Residual -12,1 5,8 6,3  

Standardized 

Residual 
-1,2 ,5 ,6  

Total Count 126 132 129 387 

Expected 

Count 
126,0 132,0 129,0 387,0 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 13,574
a 2 ,001 ,001   

Likelihood Ratio 12,810 2 ,002 ,002   

Fisher's Exact Test 12,577   ,002   

Linear-by-Linear 

Association 
10,451

b 1 ,001 ,001 ,001 ,000 

N of Valid Cases 387      

 

 

 

 ην εξψηεκα Δ3.3. απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ε δηαθνξά 

θαίλεηαη λα είλαη ππέξ ησλ ππεξεηνχλησλ ηα ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο 

(νκάδα 1 έσο 10 έηε), νη νπνίνη είλαη πην πηζαλφ λα ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

αξκνδηφηεηα ησλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ ησλ ζρνιείσλ απφ 

πηζηψζεηο πνπ θαηαλέκνληαη ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο ζα πξέπεη λα κελ 

παξακείλεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ηα πεξηζζφηεξα έηε ππεξεζίαο. 

(Pearson = 13,5740  Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0010, Fisher 

Significance = 0,0020) 
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ΠΙΝΑΚΑ 15 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ε παξαρψξεζε ρξήζεο ζρνιηθψλ ρψξσλ γηα ρξήζεηο 

θνηλήο σθειείαο ή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζα πξέπεη λα 

κείλεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο 

(εξψηεζε Δ3.7). 

 

 

 

 

Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο 

Total 

Απφ 1 

έσο 10 

έηε 

απφ 11 

έσο 19 

έηε 

απφ 20 

έηε θαη 

άλσ 

Δ3.7 Γηάζεζε 

ζρνιηθψλ ρψξσλ 

γηα εθδειψζεηο 

Αξκνδηφηεηα λα 

θχγεη απφ ηνπο 

δήκνπο 

Count 19 15 6 40 

Expected 

Count 
13,0 13,6 13,3 40,0 

Residual 6,0 1,4 -7,3  

Standardized 

Residual 
1,7 ,4 -2,0  

Αξκνδηφηεηα λα 

κείλεη ζηνπο 

δήκνπο 

Count 107 117 123 347 

Expected 

Count 
113,0 118,4 115,7 347,0 

Residual -6,0 -1,4 7,3  

Standardized 

Residual 
-,6 -,1 ,7  

Total Count 126 132 129 387 

Expected 

Count 
126,0 132,0 129,0 387,0 
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    ην εξψηεκα Δ3.7. απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηα ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο (νκάδα 1 έσο 10 έηε) είλαη 

πην πηζαλφ λα ππνζηεξίδνπλ φηη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ζρνιηθψλ ρψξσλ 

γηα ρξήζεηο θνηλήο σθειείαο ή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ζρνιηθή επηηξνπή  ζα πξέπεη λα «θχγεη» απφ ηελ 

δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηα 

πεξηζζφηεξα έηε ππεξεζίαο, πηζαλφηαηα γηαηί νη λεφηεξνη  ζεσξνχλ φηη 

έηζη ζα  πεξηνξηζηεί ε άζθνπε παξαρψξεζε  ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

αχιεησλ ρψξσλ ησλ ζρνιείσλ, πνπ επηθέξεη ζπλ ηνηο άιινηο θαη πνιινχο 

θηλδχλνπο. 

(Pearson = 7,7080 Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0210, Fisher 

Significance = 0,0160) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 16 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ε δηαθνπή καζεκάησλ ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή 

επηδεκηθήο λφζνπ ζα πξέπεη λα κείλεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ 

αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο (εξψηεζε Δ3.8). 

 

 

 Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο Total 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 7,708
a 2 ,021 ,020   

Likelihood Ratio 8,407 2 ,015 ,016   

Fisher's Exact Test 8,121   ,016   

Linear-by-Linear 

Association 
7,478

b 1 ,006 ,007 ,004 ,002 

N of Valid Cases 387      
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Απφ 1 

έσο 10 

έηε 

απφ 11 

έσο 19 

έηε 

απφ 20 

έηε θαη 

άλσ 

Δ3.8 Γηαθνπή 

καζεκάησλ ιφγσ 

εθηάθησλ 

ζπλζεθψλ 

Αξκνδηφηεηα λα 

θχγεη απφ ηνπο 

δήκνπο 

Count 44 33 21 98 

Expected 

Count 
31,9 33,4 32,7 98,0 

Residual 12,1 -,4 -11,7  

Standardized 

Residual 
2,1 -,1 -2,0  

Αξκνδηφηεηα λα 

κείλεη ζηνπο 

δήκνπο 

Count 82 99 108 289 

Expected 

Count 
94,1 98,6 96,3 289,0 

Residual -12,1 ,4 11,7  

Standardized 

Residual 
-1,2 ,0 1,2  

Total Count 126 132 129 387 

Expected 

Count 
126,0 132,0 129,0 387,0 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 11,724
a 2 ,003 ,003   

Likelihood Ratio 11,862 2 ,003 ,003   

Fisher's Exact Test 11,726   ,003   

Linear-by-Linear 

Association 
11,678

b 1 ,001 ,001 ,000 ,000 

N of Valid Cases 387      

 

 

 

ην εξψηεκα Δ3.8. νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο 

(νκάδα 1 έσο 10 έηε),  είλαη πην πηζαλφ λα ππνζηεξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ  φηη ε δηαθνπή καζεκάησλ ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή επηδεκηθήο 

λφζνπ  δελ πξέπεη λα αλήθεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζα ιέγακε φηη γηα ζέκαηα αζθαιείαο ησλ 
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καζεηψλ νη ιηγφηεξν έκπεηξνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζεσξνχλ φηη 

ηέηνηνπ είδνπο ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζα πξέπεη ελδερνκέλσο λα 

ιακβάλνληαη ζε πην θεληξηθφ επίπεδν θαη φρη κε ηελ απνθιεηζηηθή 

επζχλε ησλ Γήκσλ. (Pearson = 11,7240 Asymptotic Significance 2-sided  

= 0,0030, Fisher Significance = 0,0030) 

ΠΙΝΑΚΑ 17 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην 

ζρνιείν θνίηεζεο - ε νπνία κεηαθέξζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα-  ζα πξέπεη λα 

κείλεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο 

(εξψηεζε Δ3.9). 

 

 

 

 

Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο 

Total 

Απφ 1 

έσο 10 

έηε 

απφ 11 

έσο 19 

έηε 

απφ 20 

έηε θαη 

άλσ 

Δ3.9 

Μεηαθνξά 

καζεηψλ 

Αξκνδηφηεηα λα 

θχγεη απφ ηνπο 

δήκνπο 

Count 35 21 18 74 

Expected 

Count 
24,1 25,2 24,7 74,0 

Residual 10,9 -4,2 -6,7  

Standardized 

Residual 
2,2 -,8 -1,3  

Αξκνδηφηεηα λα 

κείλεη ζηνπο δήκνπο 

Count 91 111 111 313 

Expected 

Count 
101,9 106,8 104,3 313,0 

Residual -10,9 4,2 6,7  

Standardized 

Residual 
-1,1 ,4 ,7  

Total Count 126 132 129 387 

Expected 

Count 
126,0 132,0 129,0 387,0 
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ην εξψηεκα Δ3.9. νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο 

(νκάδα 1 έσο 10 έηε),  είλαη πην πηζαλφ λα ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεηαθνξά 

ησλ καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην ζρνιείν θνίηεζεο  δελ ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί μαλά ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ (πξφζθαηα 

κεηαθέξζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα). (Pearson = 9,2140 Asymptotic 

Significance 2-sided  = 0,0100, Fisher Significance = 0,0120) 

  ΠΙΝΑΚΑ 18 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην θεληξηθφ 

θξάηνο ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ νη εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία  αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο 

(εξψηεζε Δ5). 

 

 

 

Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο 

Total 

Απφ 1 έσο 

10 έηε 

απφ 11 έσο 

19 έηε 

απφ 20 έηε 

θαη άλσ 

Δ5. ΑΠ ζηνπο 

Γήκνπο 

ΥΗ Count 96 120 112 328 

Expected Count 106,8 111,9 109,3 328,0 

Residual -10,8 8,1 2,7  

Standardized 

Residual 
-1,0 ,8 ,3  

ΝΑΗ Count 30 12 17 59 

Expected Count 19,2 20,1 19,7 59,0 

Residual 10,8 -8,1 -2,7  

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 9,214
a 2 ,010 ,010   

Likelihood Ratio 8,867 2 ,012 ,012   

Fisher's Exact Test 8,750   ,012   

Linear-by-Linear 

Association 
7,812

b 1 ,005 ,005 ,003 ,001 

N of Valid Cases 387      
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Standardized 

Residual 
2,5 -1,8 -,6  

Total Count 126 132 129 387 

Expected Count 126,0 132,0 129,0 387,0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 11,448
a 2 ,003 ,003   

Likelihood Ratio 11,155 2 ,004 ,004   

Fisher's Exact Test 10,953   ,004   

Linear-by-Linear 

Association 
5,483

b 1 ,019 ,023 ,012 ,004 

N of Valid Cases 387      

 

 

 

 

  ην εξψηεκα Δ5 ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ κε βάζε ηα έηε 

ππεξεζίαο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο νδεγεί λα δηαπηζηψζνπκε ηελ επίζεο 

ζεκαληηθή ζηαηηζηηθά δηαθνξά κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν 

έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ. ζν ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο, δειαδή, έρεη 

θάπνηνο ηφζν πεξηζζφηεξν πηζαλφ είλαη λα ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα 

αλαιάβνπλ νη Γήκνη  ηηο εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνδψλ ζηα ζρνιεία. 

Αληίζηξνθα, φζν απμάλνληαη ηα έηε ππεξεζίαο, νη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ παξαπάλσ πξφηαζε.  (Pearson 

= 11,4480, Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0030, Fisher 

Significance = 0,0040). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 19 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζεσξνχλ νξζφ ην φηη κε ηελ ζπγρψλεπζε 
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πεξηνξίζηεθε ε θαθνδηαρείξηζε, ε ζπαηάιε θαη ε απζαηξεζία αλάινγα κε 

ηα έηε ππεξεζίαο (εξψηεζε Δ7.2Α). 

 

 

 

 

Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο 

Total 

Απφ 1 

έσο 10 

έηε 

απφ 11 

έσο 19 

έηε 

απφ 20 

έηε θαη 

άλσ 

Δ7.2Α πγρ.Α'/Β' Δθπ. 

κείσζε ζπαηάιεο/απζαηξεζίαο 

ΥΗ Count 51 74 63 188 

Expected 

Count 
61,2 64,1 62,7 188,0 

Residual -10,2 9,9 ,3  

Standardized 

Residual 
-1,3 1,2 ,0  

ΝΑΗ Count 75 58 66 199 

Expected 

Count 
64,8 67,9 66,3 199,0 

Residual 10,2 -9,9 -,3  

Standardized 

Residual 
1,3 -1,2 ,0  

Total Count 126 132 129 387 

Expected 

Count 
126,0 132,0 129,0 387,0 

 

 

  

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 6,273
a 2 ,043 ,044   

Likelihood Ratio 6,301 2 ,043 ,044   

Fisher's Exact Test 6,261   ,044   

Linear-by-Linear 

Association 
1,741

b 1 ,187 ,189 ,104 ,021 

N of Valid Cases 387      
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 ην εξψηεκα Δ7.2Α νη εθπαηδεπηηθνί κε 11 έηε ππεξεζίαο θαη άλσ είλαη 

πηζαλφηεξν λα ππνζηεξίδνπλ ζε ζρέζε κε φζνπο έρνπλ επηηειέζεη 

ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα 1-10 έηε φηη κε ηελ 

ζπγρψλεπζε ησλ δχν Δπηηξνπψλ Αζκηαο θαη Βαζκηαο ζε κία δελ 

πεξηνξίζηεθε ε θαθνδηαρείξηζε, ε ζπαηάιε θαη ε απζαηξεζία (Pearson = 

6,2730, Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0430, Fisher Significance = 

0,0440) 

ΠΙΝΑΚΑ 20 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζεσξνχλ νξζφ ην φηη κε ηελ ζπγρψλεπζε 

παξαηεξείηαη αληζφηεηα πφξσλ φηαλ ηα πην θηλεηηθά ζρνιεία 

εμαζθαιίδνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηα ιηγφηεξν θηλεηηθά.αλάινγα 

κε ηα έηε ππεξεζίαο (εξψηεζε Δ7.4). 

 

 

 

Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο 

Total 

Απφ 1 έσο 

10 έηε 

απφ 11 

έσο 19 έηε 

απφ 20 έηε 

θαη άλσ 

Δ7.4 "Κηλεηηθφηεηα" 

ρνιείσλ 

ΥΗ Count 34 18 38 90 

Expected Count 29,3 30,7 30,0 90,0 

Residual 4,7 -12,7 8,0  

Standardized 

Residual 
,9 -2,3 1,5  

ΝΑΗ Count 92 114 91 297 

Expected Count 96,7 101,3 99,0 297,0 

Residual -4,7 12,7 -8,0  

Standardized 

Residual 
-,5 1,3 -,8  

Total Count 126 132 129 387 

Expected Count 126,0 132,0 129,0 387,0 
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  ην εξψηεκα Δ7.4 νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα πεξηζζφηεξα  έηε ππεξεζίαο  

είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηεξίδνπλ ζε ζρέζε κε φζνπο έρνπλ επηηειέζεη 

ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο  φηη κε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δχν Δπηηξνπψλ 

Αζκηαο θαη Βαζκηαο ζε κία δελ παξαηεξείηαη αληζφηεηα πφξσλ φηαλ ηα 

πην «θηλεηηθά» ζρνιεία εμαζθαιίδνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηα 

ιηγφηεξν «θηλεηηθά». (Pearson = 10,6050, Asymptotic Significance 2-

sided  = 0,0050, Fisher Significance = 0,0040) 

ΠΙΝΑΚΑ 21 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζεσξνχλ νξζφ ην φηη κε ηελ ζπγρψλεπζε ζεσξείηαη 

φηη ηα ρξήκαηα πνπ ν Γήκνο παξέρεη γηα δηαρείξηζε κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ 

είλαη ηα έζνδα απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ αλάινγα κε ηα έηε 

ππεξεζίαο (εξψηεζε Δ7.8). 

 

 

 

Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο 

Total 

Απφ 1 

έσο 10 

έηε 

απφ 11 

έσο 19 

έηε 

απφ 20 

έηε θαη 

άλσ 

Δ7.8  Σα ρξήκαηα πνπ ν Γήκνο 

παξέρεη γηα δηαρείξηζε κέζσ ησλ 

Δπηηξνπψλ είλαη ηα έζνδα απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ 

ΥΗ Count 110 110 96 316 

Expected 

Count 
102,9 107,8 105,3 316,0 

Residual 7,1 2,2 -9,3  

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 10,605
a 2 ,005 ,005   

Likelihood Ratio 11,285 2 ,004 ,004   

Fisher's Exact Test 11,138   ,004   

Linear-by-Linear 

Association 
,239

b 1 ,625 ,657 ,339 ,052 

N of Valid Cases 387      
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Standardized 

Residual 
,7 ,2 -,9  

ΝΑΗ Count 16 22 33 71 

Expected 

Count 
23,1 24,2 23,7 71,0 

Residual -7,1 -2,2 9,3  

Standardized 

Residual 
-1,5 -,5 1,9  

Total Count 126 132 129 387 

Expected 

Count 
126,0 132,0 129,0 387,0 

 

 

    ην εξψηεκα Δ7.8 πξνθχπηεη απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα πεξηζζφηεξα έηε ππεξεζίαο (απφ 20 έηε θαη 

άλσ) πηζαλφλ  ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν φηη κε ηελ ζπγρψλεπζε  ηα 

ρξήκαηα πνπ ν Γήκνο παξέρεη γηα δηαρείξηζε κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ είλαη 

ηα έζνδα απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ (Pearson = 7,4390, 

Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0240, Fisher Significance = 0,0260) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 22 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζεσξνχλ νξζφ ην φηη κε ηελ ζπγρψλεπζε επλννχληαη 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 7,439
a 2 ,024 ,024   

Likelihood Ratio 7,321 2 ,026 ,026   

Fisher's Exact Test 7,206   ,026   

Linear-by-Linear 

Association 
7,066

b 1 ,008 ,009 ,005 ,002 

N of Valid Cases 387      

 

 



 

168 

 

ηα ζρνιεία πνπ δελ είραλ πνιινχο πφξνπο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καιιηθξάηε αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο (εξψηεζε Δ7.13). 

 

 

 

 

      ην εξψηεκα Δ7.13 κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο (απφ 1 έσο 

10 έηε ) πηζαλφλ  ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν φηη κε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ 

 

 

Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο 

Total 

Απφ 1 έσο 10 

έηε 

απφ 11 έσο 19 

έηε 

απφ 20 έηε θαη 

άλσ 

Δ7.13 Δπλννχληαη ηα 

ζρνιεία πνπ δελ είραλ 

πνιινχο πφξνπο πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε 

ΥΗ Count 56 49 31 136 

Expected Count 44,3 46,4 45,3 136,0 

Residual 11,7 2,6 -14,3  

Standardized Residual 1,8 ,4 -2,1  

ΝΑΗ Count 70 83 98 251 

Expected Count 81,7 85,6 83,7 251,0 

Residual -11,7 -2,6 14,3  

Standardized Residual -1,3 -,3 1,6  

Total Count 126 132 129 387 

Expected Count 126,0 132,0 129,0 387,0 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 11,998
a 2 ,002 ,003   

Likelihood Ratio 12,282 2 ,002 ,002   

Fisher's Exact Test 12,177   ,002   

Linear-by-Linear 

Association 
11,650

b 1 ,001 ,001 ,000 ,000 

N of Valid Cases 387      
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Δπηηξνπψλ  ηα ζρνιεία πνπ δελ είραλ πνιινχο πφξνπο πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Καιιηθξάηε δελ επλννχληαη (Pearson = 11,9980, Asymptotic 

Significance 2-sided  = 0,0020, Fisher Significance = 0,0000) 

 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑ 23 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην βαζκφ πνπ θξίλνπλ ηθαλνπνηεηηθή ηελ ζπλεξγαζία ηνπο 

κε ην Σκήκα παηδείαο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο 

(εξψηεζε Δ9). 

Δ9. ε πνην βαζκφ 

θξίλεηε 

ηθαλνπνηεηηθή ηελ 

ζπλεξγαζία ζαο κε 

ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ 

Νένπ Νφκνπ 

Απφ 1 έσο 10 έηε 115 157,79 

        απφ 11 έσο 19 έηε 125 185,06 

        απφ 20 έηε θαη άλσ 113 187,64 

        Total 

353   

         

 

ηελ εξψηεζε Δ9 νη εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξα έηε ππεξεζίαο (20 

θαη άλσ) δείρλνπλ φηη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπο  κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ λένπ Νφκνπ. (Mean Rank =  187,64) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 24 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηνπο Γήκνπο ε 

αξκνδηφηεηα ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ εθδξνκψλ αλάινγα κε ηα έηε 

ππεξεζίαο (εξψηεζε Δ14.4). 

 

 Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο Total 
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    ην εξψηεκα Δ14.4  κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο (απφ 1 έσο 

10 έηε ) πηζαλφλ  είλαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ πξφηαζε λα 

κεηαθεξζεί ζηνπο Γήκνπο ε αξκνδηφηεηα ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ 

εθδξνκψλ ζε ζρέζε κε φζνπο έρνπλ ιηγφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο. 

(Pearson = 6,9540, Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0310, Fisher 

Significance = 0,0310) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 25 

Απφ 1 έσο 10 

έηε 

απφ 11 έσο 19 

έηε 

απφ 20 έηε θαη 

άλσ 

Δ14.4 Να κεηαθεξζεί 

ζηνπο Γήκνπο ε 

αξκνδηφηεηα ηεο 

αδεηνδφηεζεο ησλ 

εθδξνκψλ 

ΥΗ Count 77 60 63 200 

Expected Count 65,1 68,2 66,7 200,0 

Residual 11,9 -8,2 -3,7  

Standardized Residual 1,5 -1,0 -,4  

ΝΑΗ Count 49 72 66 187 

Expected Count 60,9 63,8 62,3 187,0 

Residual -11,9 8,2 3,7  

Standardized Residual -1,5 1,0 ,5  

Total Count 126 132 129 387 

Expected Count 126,0 132,0 129,0 387,0 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 6,954
a 2 ,031 ,031   

Likelihood Ratio 7,000 2 ,030 ,031   

Fisher's Exact Test 6,954   ,031   

Linear-by-Linear 

Association 
3,788

b 1 ,052 ,053 ,030 ,008 

N of Valid Cases 387      
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Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηα ζρνιεία έλα πνζνζηφ 

10% απφ ηα έζνδα ησλ θπιηθείσλ αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο 

(εξψηεζε Δ14.6Β). 

 

 

 

Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο 

Total 

Απφ 1 

έσο 10 

έηε 

απφ 11 

έσο 19 

έηε 

απφ 20 

έηε θαη 

άλσ 

Δ14.6Β Να δηαηίζεηαη ζηα 

ζρνιεία έλα πνζνζηφ 10% 

απφ ηα έζνδα ησλ θπιηθείσλ 

ΥΗ Count 47 36 26 109 

Expected 

Count 
35,5 37,2 36,3 109,0 

Residual 11,5 -1,2 -10,3  

Standardized 

Residual 
1,9 -,2 -1,7  

ΝΑΗ Count 79 96 103 278 

Expected 

Count 
90,5 94,8 92,7 278,0 

Residual -11,5 1,2 10,3  

Standardized 

Residual 
-1,2 ,1 1,1  

Total Count 126 132 129 387 

Expected 

Count 
126,0 132,0 129,0 387,0 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 9,341
a 2 ,009 ,009   

Likelihood Ratio 9,345 2 ,009 ,009   

Fisher's Exact Test 9,256   ,009   

Linear-by-Linear 

Association 
9,226

b 1 ,002 ,003 ,001 ,001 

N of Valid Cases 387      
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  ην εξψηεκα Δ14.6Β  κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο (απφ 1 έσο 

10 έηε ) εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ πξφηαζε λα 

δηαηίζεηαη ζηα ζρνιεία έλα πνζνζηφ 10% απφ ηα έζνδα ησλ θπιηθείσλ ζε 

ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο ηνπο κε πεξηζζφηεξα έηε ππεξεζίαο.  

(Pearson = 9,3410 , Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0090, Fisher 

Significance = 0,0090) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 26 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα  αλάινγα κε ηα έηε 

ππεξεζίαο (εξψηεζε Δ14.8). 

 

 

 

 

Οκάδα Δηψλ Τπεξεζίαο 

Total 

Απφ 1 

έσο 10 

έηε 

απφ 11 

έσο 19 

έηε 

απφ 20 

έηε θαη 

άλσ 

Δ14.8 Σα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ λα 

«πξνζαξκνζηνχλ» ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα 

ΥΗ Count 11 10 27 48 

Expected 

Count 
15,6 16,4 16,0 48,0 

Residual -4,6 -6,4 11,0  

Standardized 

Residual 
-1,2 -1,6 2,8  

ΝΑΗ Count 115 122 102 339 

Expected 

Count 
110,4 115,6 113,0 339,0 

Residual 4,6 6,4 -11,0  

Standardized 

Residual 
,4 ,6 -1,0  

Total Count 126 132 129 387 
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Expected 

Count 
126,0 132,0 129,0 387,0 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 13,029
a 2 ,001 ,001   

Likelihood Ratio 12,314 2 ,002 ,002   

Fisher's Exact Test 12,020   ,002   

Linear-by-Linear 

Association 
8,793

b 1 ,003 ,003 ,002 ,001 

N of Valid Cases 387      

 

 

 

  ην εξψηεκα Δ14.8  κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα πεξηζζφηεξα έηε ππεξεζίαο (απφ 20 

έηε θαη άλσ ) εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ πξφηαζε λα 

«πξνζαξκνζηνχλ» ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο ηνπο κε ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο.  

(Pearson = 13,0290 , Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0010, Fisher 

Significance = 0,0020) 

 

 

Μειέηε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

 

ην παξφλ ηκήκα ηεο εξγαζίαο καο παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ζηηο 

νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ επίπεδν κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο. Να ζεκεησζεί φηη νη 
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ιεηηνπξγνί ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ «θαηεγνξηνπνηεζεί» κε βάζε ηξεηο 

ειηθηαθέο νκάδεο. Ζ πξψηε είλαη έσο θαη 41 έηε , ε δεχηεξε απφ 42-48 

έηε θαη ε ηξίηε απφ 49 έηε θαη άλσ.  

ΠΙΝΑΚΑ 27 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 

3852  κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα (εξψηεζε Δ1). 

Δ1. Γεληθή Δληχπσζε 

Καιιηθξάηε 
έσο θαη 41 εηψλ 129 168,41 

        Απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ 
111 177,59 

        απφ 49 εηψλ θαη 

άλσ 
129 207,97 

        Total 369   

         

 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 27 

πξνθχπηεη απφ ηελ εξψηεζε Δ1 (Γεληθή Δληχπσζε γηα ηνλ Καιιηθξάηε) 

φηη φζν πην κεγάιε ειηθία έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο, ηφζν πην πηζαλφ είλαη 

λα εθθξάδεη  ζεηηθφηεξε άπνςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξφηεξνπο ζε ειηθία ζπλαδέιθνπο. 

(Mean Rank =  207,97) 

ΠΙΝΑΚΑ 28 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζηνλ ηνκέα παηδείαο κεηά ην λφκν 3852 

κεηαθέξζεθαλ πνιιέο αξκνδηφηεηεο απφ ηηο ηέσο Ννκαξρίεο αιιά θαη 

απφ ην θεληξηθφ θξάηνο πξνο ηνπο Γήκνπο  κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα 

(εξψηεζε Δ2). 

 

Δ2. Αμηνιφγεζε 

Μεηαθνξάο 

αξκνδηνηήησλ 

έσο θαη 41 εηψλ 129 207,92 

        Απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ 
111 169,91 

        απφ 49 εηψλ θαη 

άλσ 
129 175,06 

        Total 369   
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  Απφ ηελ εξψηεζε Δ2 (Αμηνιφγεζε κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ πξνο ηνπο 

Γήκνπο) πξνθχπηεη  φηη φζν πην λένο είλαη έλαο εθπαηδεπηηθφο ( έσο θαη 

41 εηψλ ) ηφζν πην πηζαλφλ είλαη λα ππνζηεξίδεη  φηη ζηνλ ηνκέα ηεο 

παηδείαο  κεηά ην λφκν 3852 κεηαθέξζεθαλ αξθεηέο αξκνδηφηεηεο απφ 

ηηο ηέσο Ννκαξρίεο θαη απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνπο Γήκνπο. 

(Mean Rank =  207,92) 

ΠΙΝΑΚΑ 29 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηνπο Γήκνπο νη 

επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ζρνιείσλ απφ πηζηψζεηο πνπ θαηαλέκνληαη 

ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα (εξψηεζε Δ3.3). 

 

 

 

Ζιηθηαθή Οκάδα 

Total 

έσο 

θαη 41 

εηψλ 

Απφ 42 

έσο θαη 

48 

εηψλ 

απφ 49 

εηψλ 

θαη 

άλσ 

Δ3.3 

Δπηζθεπέο/ζπληεξήζεηο 

Αξκνδηφηεηα λα 

θχγεη απφ ηνπο 

δήκνπο 

Count 31 14 16 61 

Expected 

Count 
21,2 18,2 21,6 61,0 

Residual 9,8 -4,2 -5,6  

Standardized 

Residual 
2,1 -1,0 -1,2  

Αξκνδηφηεηα λα 

κείλεη ζηνπο 

δήκνπο 

Count 106 104 124 334 

Expected 

Count 
115,8 99,8 118,4 334,0 

Residual -9,8 4,2 5,6  

Standardized 

Residual 
-,9 ,4 ,5  

Total Count 137 118 140 395 

Expected 

Count 
137,0 118,0 140,0 395,0 
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 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 8,301
a 2 ,016 ,015   

Likelihood Ratio 7,971 2 ,019 ,019   

Fisher's Exact Test 7,813   ,020   

Linear-by-Linear 

Association 
6,594

b 1 ,010 ,012 ,006 ,002 

N of Valid Cases 395      

 

 

 

   ην εξψηεκα Δ3.3. απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ε δηαθνξά 

θαίλεηαη λα είλαη ππέξ ησλ λεφηεξσλ ζε ειηθία εθπαηδεπηηθψλ  (έσο θαη 

41 εηψλ), νη νπνίνη είλαη πην πηζαλφ λα ππνζηεξίδνπλ φηη ε αξκνδηφηεηα 

ησλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ ησλ ζρνιείσλ απφ πηζηψζεηο πνπ 

θαηαλέκνληαη ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο ζα πξέπεη λα «θχγεη» απφ ηελ 

δηθαηνδνζία ησλ Γήκσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηα 

πεξηζζφηεξα ειηθηαθά έηε (49 εηψλ θαη άλσ). 

(Pearson = 8,3010  Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0160, Fisher 

Significance = 0,0200) 

ΠΙΝΑΚΑ 30 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζα πξέπεη ε δηαθνπή καζεκάησλ ιφγσ έθηαθησλ 

ζπλζεθψλ ή επηδεκηθήο λφζνπ λα παξακείλεη ζηελ δηθαηνδνζία ησλ 

Γήκσλ κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα (εξψηεζε Δ3.8). 

 

 

 

Ηλικιακή Ομάδα 

Total 

ζωσ 

και 41 

ετών 

Από 42 

ζωσ και 

48 ετών 

από 49 

ετών 

και άνω 

Ε3.8 Διακοπή 

μαθημάτων λόγω 

εκτάκτων 

Αρμοδιότητα να 

φφγει από τουσ 

δήμουσ 

Count 50 23 28 101 

Expected 

Count 
35,0 30,2 35,8 101,0 



 

177 

 

ςυνθηκών Residual 15,0 -7,2 -7,8  

Standardized 

Residual 
2,5 -1,3 -1,3  

Αρμοδιότητα να 

μείνει ςτουσ 

δήμουσ 

Count 87 95 112 294 

Expected 

Count 
102,0 87,8 104,2 294,0 

Residual -15,0 7,2 7,8  

Standardized 

Residual 
-1,5 ,8 ,8  

Total Count 137 118 140 395 

Expected 

Count 
137,0 118,0 140,0 395,0 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 13,167
a 2 ,001 ,001   

Likelihood Ratio 12,791 2 ,002 ,002   

Fisher's Exact Test 12,638   ,002   

Linear-by-Linear 

Association 
9,808

b 1 ,002 ,002 ,001 ,000 

N of Valid Cases 395      

 

    ην εξψηεκα Δ3.8. φζν κεγαιψλεη ην ειηθηαθφ φξην ησλ εξσηψκελσλ  

(νκάδα απφ 42 έηε θαη άλσ),  ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα ππνζηεξίδνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ  φηη ε δηαθνπή καζεκάησλ ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ 

ή επηδεκηθήο λφζνπ  πξέπεη λα αλήθεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ ζε 

αληίζεζε κε ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία ζπλάδειθνχο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο(έσο θαη 41 εηψλ), νη νπνίνη εκθαλίδνληαη πην αξλεηηθνί. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζα ιέγακε φηη γηα ζέκαηα αζθαιείαο ησλ 

καζεηψλ νη πην λένη ειηθηαθά ζεσξνχλ φηη ηέηνηνπ είδνπο ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο ζα πξέπεη ελδερνκέλσο λα ιακβάλνληαη ζε πην θεληξηθφ 

επίπεδν θαη φρη κε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ Γήκσλ. (Pearson = 
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13,1670 Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0010, Fisher Significance 

= 0,0020) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 31 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ε κεηαθνξά καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην 

ζρνιείν θνίηεζεο  ζα πξέπεη λα κείλεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ 

κεηαθέξζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα)  

κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα (εξψηεζε Δ3.9). 

 

 

 

Ζιηθηαθή Οκάδα 

Total 

έσο θαη 

41 εηψλ 

Απφ 42 

έσο θαη 

48 εηψλ 

απφ 49 

εηψλ θαη 

άλσ 

Δ3.9 

Μεηαθνξά 

καζεηψλ 

Αξκνδηφηεηα λα 

θχγεη απφ ηνπο 

δήκνπο 

Count 43 16 16 75 

Expected 

Count 
26,0 22,4 26,6 75,0 

Residual 17,0 -6,4 -10,6  

Standardized 

Residual 
3,3 -1,4 -2,1  

Αξκνδηφηεηα λα 

κείλεη ζηνπο 

δήκνπο 

Count 94 102 124 320 

Expected 

Count 
111,0 95,6 113,4 320,0 

Residual -17,0 6,4 10,6  

Standardized 

Residual 
-1,6 ,7 1,0  

Total Count 137 118 140 395 

Expected 

Count 
137,0 118,0 140,0 395,0 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 21,154
a 2 ,000 ,000   
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Likelihood Ratio 20,327 2 ,000 ,000   

Fisher's Exact Test 19,997   ,000   

Linear-by-Linear 

Association 
17,795

b 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N of Valid Cases 395      

 

 

 

 

 

ην εξψηεκα Δ3.9. νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην πηζαλφ λα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην 

ζρνιείν θνίηεζεο  δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί μαλά ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ (πξφζθαηα κεηαθέξζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα). 

(Pearson = 21,1540 Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0000, Fisher 

Significance = 0,0000) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 32 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ Θεσξνχλ  φηη πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην 

θεληξηθφ θξάηνο ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ νη εηζεγήζεηο γηα ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία κε βάζε ηελ ειηθηαθή 

νκάδα (εξψηεζε Δ5). 

 

 

 

Ζιηθηαθή Οκάδα 

Total 

έσο θαη 41 

εηψλ 

Απφ 42 έσο 

θαη 48 εηψλ 

απφ 49 εηψλ 

θαη άλσ 

Δ5. ΑΠ ζηνπο 

Γήκνπο 

ΥΗ Count 105 103 125 333 

Expected Count 115,5 99,5 118,0 333,0 

Residual -10,5 3,5 7,0  

Standardized 

Residual 
-1,0 ,4 ,6  

ΝΑΗ Count 32 15 15 62 

Expected Count 21,5 18,5 22,0 62,0 
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Residual 10,5 -3,5 -7,0  

Standardized 

Residual 
2,3 -,8 -1,5  

Total Count 137 118 140 395 

Expected Count 137,0 118,0 140,0 395,0 

 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 9,497
a 2 ,009 ,008   

Likelihood Ratio 9,170 2 ,010 ,011   

Fisher's Exact Test 8,997   ,011   

Linear-by-Linear 

Association 
8,307

b 1 ,004 ,005 ,002 ,001 

N of Valid Cases 395      

 

 

 

   ην εξψηεκα Δ5 ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ κε βάζε ηελ ειηθία  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ καο νδεγεί λα δηαπηζηψζνπκε φηη φζν πην λένο είλαη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο, ηφζν πεξηζζφηεξν πηζαλφ είλαη λα ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη 

νη εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία λα 

κεηαθεξζνχλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνπο Γήκνπο. Αληίζεηα, φζν 

απμάλεηαη ην φξην ειηθίαο (απφ 42 εηψλ θαη άλσ), ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ παξαπάλσ πξφηαζε.  (Pearson 

= 9,4970, Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0090, Fisher Significance 

= 0,0110). 

  Απηφ εξκελεχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν λένο εθπαηδεπηηθφο μεθηλά 

κε άιιε νξκή θαη φξεμε γηα αιιαγή θαη βειηίσζε, ελψ ν πην ψξηκνο 

ειηθηαθά δελ ζέιεη ζπλερψο επηπξφζζεηεο αιιαγέο θαη αξκνδηφηεηεο.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 33 
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Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ηα ρξήκαηα πνπ ν Γήκνο παξέρεη γηα δηαρείξηζε 

κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ είλαη ηα έζνδα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ κε 

βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα (εξψηεζε Δ7.8). 

 

 

 

Ζιηθηαθή Οκάδα 

Total 

έσο θαη 

41 

εηψλ 

Απφ 42 

έσο θαη 

48 εηψλ 

απφ 49 

εηψλ 

θαη άλσ 

Δ7.8  Σα ρξήκαηα πνπ ν Γήκνο 

παξέρεη γηα δηαρείξηζε κέζσ 

ησλ Δπηηξνπψλ είλαη ηα έζνδα 

απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θπιηθείσλ 

ΥΗ Count 120 94 106 320 

Expected 

Count 
111,0 95,6 113,4 320,0 

Residual 9,0 -1,6 -7,4  

Standardized 

Residual 
,9 -,2 -,7  

ΝΑΗ Count 17 24 34 75 

Expected 

Count 
26,0 22,4 26,6 75,0 

Residual -9,0 1,6 7,4  

Standardized 

Residual 
-1,8 ,3 1,4  

Total Count 137 118 140 395 

Expected 

Count 
137,0 118,0 140,0 395,0 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 6,550
a 2 ,038 ,037   

Likelihood Ratio 6,810 2 ,033 ,034   

Fisher's Exact Test 6,713   ,034   

Linear-by-Linear 

Association 
6,320

b 1 ,012 ,014 ,007 ,003 

N of Valid Cases 395      
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  ην εξψηεκα Δ7.8 πξνθχπηεη απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί απφ 49 έηε θαη άλσ πηζαλφλ  ππνζηεξίδνπλ 

πεξηζζφηεξν φηη κε ηελ ζπγρψλεπζε  ηα ρξήκαηα πνπ ν Γήκνο παξέρεη 

γηα δηαρείξηζε κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ είλαη ηα έζνδα απφ ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ θπιηθείσλ (Pearson = 6,5500, Asymptotic Significance 2-sided  = 

0,0380, Fisher Significance = 0,0340). 

ΠΙΝΑΚΑ 34 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ηνλ βαζκφ πνπ θξίλνπλ ηθαλνπνηεηηθή ηελ ζπλεξγαζία ηνπο  

κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Νένπ 

Νφκνπ κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα (εξψηεζε Δ9). 

Δ9. ε πνην βαζκφ 

θξίλεηε ηθαλνπνηεηηθή 

ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε 

ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ Νένπ 

Νφκνπ 

έσο θαη 41 εηψλ 129 172,32 

        Απφ 42 έσο θαη 48 

εηψλ 
111 179,26 

        απφ 49 εηψλ θαη 

άλσ 
129 202,62 

        Total 369   

         

  ηελ εξψηεζε Δ9 νη εθπαηδεπηηθνί κε κεγαιχηεξν φξην ειηθίαο (49 εηψλ 

θαη άλσ) δείρλνπλ φηη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπο  κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ λένπ Νφκνπ. (Mean Rank =  202,62). Άξα νη πην έκπεηξνη 

δείρλνπλ πην ζπλεξγάζηκνη κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη πην εππξνζάξκνζηνη ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ λφκνπ θαη ζηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο ζηα ζρνιεία.  

 ΠΙΝΑΚΑ 35 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηα ζρνιεία έλα πνζνζηφ 

10% απφ ηα έζνδα ησλ θπιηθείσλ κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα (εξψηεζε 

Δ14.6Β). 
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Ζιηθηαθή Οκάδα 

Total 

έσο θαη 

41 εηψλ 

Απφ 42 

έσο θαη 

48 εηψλ 

απφ 49 

εηψλ θαη 

άλσ 

Δ14.6Β Να δηαηίζεηαη ζηα 

ζρνιεία έλα πνζνζηφ 10% 

απφ ηα έζνδα ησλ θπιηθείσλ 

ΥΗ Count 51 33 28 112 

Expected 

Count 
38,8 33,5 39,7 112,0 

Residual 12,2 -,5 -11,7  

Standardized 

Residual 
2,0 -,1 -1,9  

ΝΑΗ Count 86 85 112 283 

Expected 

Count 
98,2 84,5 100,3 283,0 

Residual -12,2 ,5 11,7  

Standardized 

Residual 
-1,2 ,0 1,2  

Total Count 137 118 140 395 

Expected 

Count 
137,0 118,0 140,0 395,0 

 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 10,127
a 2 ,006 ,006   

Likelihood Ratio 10,198 2 ,006 ,006   

Fisher's Exact Test 10,105   ,006   

Linear-by-Linear 

Association 
10,084

b 1 ,001 ,002 ,001 ,000 

N of Valid Cases 395      

 

 

 

 

  ην εξψηεκα Δ14.6Β  κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έσο θαη 41 εηψλ είλαη πην πηζαλφ λα 

εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ πξφηαζε λα δηαηίζεηαη ζηα 
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ζρνιεία έλα πνζνζηφ 10% απφ ηα έζνδα ησλ θπιηθείσλ ζε ζρέζε κε 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ 49 εηψλ θαη άλσ.  

(Pearson = 10,127 , Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0060, Fisher 

Significance = 0,0060) 

ΠΙΝΑΚΑ 36 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξέπεη  λα 

«πξνζαξκνζηνχλ» ζηα ειιεληθά δεδνκέλα κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα 

(εξψηεζε Δ14.8). 

 

 

 

Ζιηθηαθή Οκάδα 

Total 

έσο θαη 

41 

εηψλ 

Απφ 42 

έσο θαη 

48 εηψλ 

απφ 49 

εηψλ 

θαη άλσ 

Δ14.8 Σα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ λα 

«πξνζαξκνζηνχλ» ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα 

ΥΗ Count 11 8 24 43 

Expected 

Count 
14,9 12,8 15,2 43,0 

Residual -3,9 -4,8 8,8  

Standardized 

Residual 
-1,0 -1,4 2,2  

ΝΑΗ Count 126 110 116 352 

Expected 

Count 
122,1 105,2 124,8 352,0 

Residual 3,9 4,8 -8,8  

Standardized 

Residual 
,4 ,5 -,8  

Total Count 137 118 140 395 

Expected 

Count 
137,0 118,0 140,0 395,0 

 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 8,853
a 2 ,012 ,011   

Likelihood Ratio 8,497 2 ,014 ,015   
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    ην εξψηεκα Δ14.8  κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί απφ 49 εηψλ θαη άλσ είλαη πην πηζαλφ λα 

εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ πξφηαζε λα 

«πξνζαξκνζηνχλ» ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηνπο πην λένπο ειηθηαθά ζπλάδειθνχο ηνπο έσο 41 

εηψλ(Pearson = 8,8530 , Asymptotic Significance 2-sided  = 0,0120, 

Fisher Significance = 0,0160) 

  Οη λεφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

ζηεξίδνπλ φηη ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ 

αληηγξαθή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλία ο πνπ ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηαιιάζζεηαη ζπλερψο 

(νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά). Οη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

θαηαλννχλ φηη νη καζεηέο ζαθψο ζα πξέπεη απφ ηε κία λα ιακβάλνπλ 

γλψζε κε πξαθηηθφ αληίθξηζκα θαη απφ ηελ „άιιε φηη απηή ε γλψζε είλαη 

δεκηνπξγηθφ λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ επηθαηξφηεηα  θαη λα βηψλεηαη κε 

ραξά.   

 

ΠΙΝΑΚΑ 37 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην αλ ην θξάηνο  ρξεηάδεηαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο Γήκνπο, 

παξέρνληάο ηνπο ζηήξημε ζε πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ κε 

βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα (εξψηεζε Δ14.9). 

 

Fisher's Exact Test 8,216   ,016   

Linear-by-Linear 

Association 
5,962

b 1 ,015 ,016 ,009 ,004 

N of Valid Cases 395      
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Ζιηθηαθή Οκάδα 

Total 

έσο 

θαη 41 

εηψλ 

Απφ 42 

έσο θαη 

48 εηψλ 

απφ 49 

εηψλ 

θαη άλσ 

Δ14.9 Σν θξάηνο λα δηεπθνιχλεη 

ηνπο Γήκνπο, παξέρνληάο ηνπο 

ζηήξημε ζε πξνζσπηθφ 

εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ 

ΥΗ Count 14 8 25 47 

Expected 

Count 
16,3 14,0 16,7 47,0 

Residual -2,3 -6,0 8,3  

Standardized 

Residual 
-,6 -1,6 2,0  

ΝΑΗ Count 123 110 115 348 

Expected 

Count 
120,7 104,0 123,3 348,0 

Residual 2,3 6,0 -8,3  

Standardized 

Residual 
,2 ,6 -,8  

Total Count 137 118 140 395 

Expected 

Count 
137,0 118,0 140,0 395,0 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 8,060
a 2 ,018 ,018   

Likelihood Ratio 8,003 2 ,018 ,020   

Fisher's Exact Test 7,736   ,020   

Linear-by-Linear 

Association 
3,891

b 1 ,049 ,052 ,030 ,011 

N of Valid Cases 395      

 

 

 

  ην εξψηεκα Δ14.9  κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί απφ 49 εηψλ θαη άλσ είλαη πην πηζαλφ λα 

εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ πξφηαζε ην θξάηνο λα 

δηεπθνιχλεη ηνπο Γήκνπο παξέρνληάο ηνπο ζηήξημε ζε πξνζσπηθφ 

εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ   ζε ζρέζε κε ηνπο πην λένπο ειηθηαθά 
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ζπλάδειθνχο (Pearson = 8,0600 , Asymptotic Significance 2-sided  = 

0,0180, Fisher Significance = 0,0200) 

     

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν
  

6.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΔΡΜΗΝΔΙΑ- ΠΡΟΣΑΔΙ:  

    ηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο πξνθείκελεο εξγαζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηα πνιηηηθά κνληέια ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έγηλε αλαθνξά φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα είλαη ην πιένλ ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ 

Δπξψπε, έλα ζχζηεκα κε ειάρηζηεο νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο 

ζε ηνπηθφ/ζρνιηθφ επίπεδν θαη Γηεπζπληέο πνπ εθηεινχλ θαη δελ 

δηνηθνχλ. 

  Βαζηθφο ζηφρνο, ινηπφλ,  ηνπ λένπ θαιιηθξαηηθνχ Νφκνπ ζηα ζέκαηα 

ηεο παηδείαο είλαη ε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο 

ζηνπο Γήκνπο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο κίαο αλακνξθσκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

   Δδψ βέβαηα ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ν εθπαηδεπηηθφο Καιιηθξάηεο ζην 

πιαίζην ελφο πην θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηαθέξλεη απηφλ ηνλ ζηφρν ή αλ 

κεηψλεη ηελ απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  κε ηελ αλάζεζε ζηνπο 

Γήκνπο δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξηλ ρεηξίδνληαλ ηα ζρνιεία ησλ 

δχν βαζκίδσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηζθεπή θαη ε ζπληήξεζε ησλ 

ζρνιείσλ, ε πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ,  ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ 

απφ ηα θπιηθεία, ε θχιαμε θαη ν θαζαξηζκφο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ.  

  Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο καο επηηξέπεη λα ζρεκαηίζνπκε 

κηα ζαθή εηθφλα/άπνςε γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ηεο απηνλνκίαο.  

  ρεηηθά κε ηηο επηζθεπέο θαη ηηο ζπληεξήζεηο ησλ ζρνιείσλ  (Δ3.3) νη 

εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη κε ηα ιηγφηεξα έηε 

ππεξεζίαο ζεσξνχλ φηη ε αξκνδηφηεηα απηή ζα πξέπεη λα «θχγεη» απφ 
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ηελ δηθαηνδνζία ησλ Γήκσλ θαη λα «επηζηξέςεη» ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ  

επηκέξνπο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί  θαη ε δπλαηφηεηα πνπ είραλ νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε λα εηζπξάηηνπλ 

έλα πνζνζηφ εζφδσλ απφ ηελ κίζζσζε ησλ θπιηθείσλ.  Ζ κεηαθνξά 

απηήο ηεο αξκνδηφηεηαο ζηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ Γήκσλ 

αληηκεησπίδεηαη ζεηηθά απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Δ3.12) , παξφιν πνπ παιαηνηέξα ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ 

θάζε ζρνιείν μερσξηζηά είρε ηα δηθά ηνπ έζνδα θαη έμνδα, ψζηε λα 

θαιχπηεη ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ ρσξίο κεζάδνληεο, άκεζα θαη 

απηφλνκα. 

    Δπηπξφζζεηα, αλ ζηαζνχκε θαη ζηελ νκάδα εξσηήζεσλ ηεο έξεπλαο 

πνπ αθνξά ηελ ζπγρψλεπζε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ηελ αληίιεςε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ζεσξνχλ φηη απηή επέθεξε κείσζε ηεο 

απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Δ7.12 εξψηεκα) πάιη ζα εληνπίζνπκε 

φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί κε απηή ηελ 

άπνςε. 

  ην ζπλαθέο εξψηεκα 146Β παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ φηη νη λεφηεξνη 

έσο θαη 41 εηψλ εθπαηδεπηηθνί  είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίδνληαη 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ πξφηαζε λα δηαηίζεηαη ζηα ζρνιεία έλα 

πνζνζηφ 10% απφ ηα έζνδα ησλ θπιηθείσλ ζε ζρέζε κε κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ 49 εηψλ θαη άλσ, ελψ παξάιιεια ζην ίδην 

εξψηεκα  κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηα ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο (απφ 1 έσο 10 έηε ) 

εκθαλίδνληαη επίζεο πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ πξφηαζε λα δηαηίζεηαη 

απφ ηηο δχν Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ ζηα ζρνιεία έλα πνζνζηφ 10% απφ ηα 

έζνδα ησλ θπιηθείσλ ζε ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο ηνπο κε πεξηζζφηεξα έηε 

ππεξεζίαο.   
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    Γεγνλφο είλαη φηη κία θεληξηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε φηαλ ππάξρεη 

νξγάλσζε θαη έιεγρνο ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο 

θαθνδηαρείξηζεο, επνκέλσο ίζσο λα κελ ρξεηάδεηαη λα δηαηίζεηαη απφ 

ηνπο Γήκνπο θάπνην πνζφ ησλ εζφδσλ ησλ θπιηθείσλ ζηα ζρνιεία, φπσο 

πηζηεχνπλ ελδερνκέλσο νη παξαπάλσ νκάδεο ησλ εξσησκέλσλ. 

  Παξφια απηά ζην εξψηεκα Δ7.2Α  νη εθπαηδεπηηθνί κε 11 έηε 

ππεξεζίαο θαη άλσ είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηεξίδνπλ ζε ζρέζε κε φζνπο 

έρνπλ επηηειέζεη ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο φηη κε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δχν 

Δπηηξνπψλ Αζκηαο θαη Βαζκηαο ζε κία δελ πεξηνξίζηεθε ε 

θαθνδηαρείξηζε, ε ζπαηάιε θαη ε απζαηξεζία. 

  ε απηφ ην ζεκείν ε πνξεία ηεο απνθέληξσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ απφ 

ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνπο Γήκνπο θαη αληίζηνηρα ηεο ζπγθέληξσζεο απφ 

ηνπο Γήκνπο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξηλ δηαρεηξίδνληαλ νη ζρνιηθέο 

κνλάδεο παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ. Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη ιέμεσλ 

απνθέληξσζε θαη ζπγθέληξσζε κε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη 

αθεηεξίεο, πνπ σζηφζν δελ ζηεξείηαη νπζίαο θαη πιήζνπο 

ζπκπεξαζκάησλ. 

  Οπσζδήπνηε φ,ηη γίλεηαη ζπγθεληξσηηθφηεξν, φπσο νη δχν 

ζπγρσλεπζείζεο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, εκπνδίδεη ηα ζρνιεία λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηα 

πξνεγκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Εεηνχκελν είλαη ε απνθέληξσζε, 

αιιά ζηνλ βαζκφ πνπ ζα κεηαβηβάδνληαη νπζηαζηηθέο εμνπζίεο απφ ην 

Κέληξν ζηνπο Γήκνπο θαη αληίζηνηρα νη Γήκνη απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ζα 

ηηο δηαρεηξίδνληαη έηζη, ψζηε ηα ζρνιεία λα κελ ζηεξνχληαη ηεο 

απηνλνκίαο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, απηή ε απνθεληξσηηθή πνιηηηθή ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη  κε ππνδνκέο , κε δπλαηφ κεραληζκφ ειέγρνπ, αιιά 

θαη κε αληίζηνηρνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. 

   Απηήλ ηελ άπνςε ζηεξίδνπλ ζηελ έξεπλά καο θαη νη δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ζπλαηλνχλ ζην φηη ρσξίο ρξήκαηα 
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νη Δπηηξνπέο δελ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη άλδξεο 

είλαη πεξηζζφηεξν ζχκθσλνη  κε ηελ άπνςε φηη ε έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο επεξεάδεη θαη εκπνδίδεη αξθεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ 

λφκνπ 3852/2010   ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ζπλάδειθνχο ηνπο, νη νπνίεο 

δελ ζπκκεξίδνληαη ηελ ίδηα γλψκε ζηνλ ίδην βαζκφ (Δ11). 

   Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη απφ ηφηε πνπ εθαξκφζηεθε ν εθπαηδεπηηθφο 

Καιιηθξάηεο ε πιεηνςεθία ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ θαη 

ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο νξγάλσλ δεηά γελλαία αχμεζε ηεο θξαηηθήο 

επηρνξήγεζεο πξνο ηηο Δπηηξνπέο.  Ζ έιιεηςε   ρξεκάησλ ζεκαηνδνηεί 

θαη ηνλ θιπδσληζκφ ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

εηδηθά ζε ζεκαληηθά ζέκαηα , φπσο ε θαζαξηφηεηα θαη ε ζέξκαλζε. 

   ην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο ζεκαληηθφ θξίλεηαη επίζεο λα γίλεη 

επηζήκαλζε ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ  θαζψο θαη ζηελ Γηα 

βίνπ κάζεζε σο πεδία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξνο απνθέληξσζε. 

  Πην ζπγθεθξηκέλα , ε πξψηε θαηαλνκή ζηελ εξψηεζε ηεο έξεπλάο καο 

ζρεηηθά κε ην εξψηεκα Δ5 θαη ην αλ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην 

θεληξηθφ θξάηνο ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ νη εηζεγήζεηο γηα ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία έρεη σο εμήο:  ην 83,9 % 

δηαθσλεί, ίζσο επεηδή εδψ ηίζεληαη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ έλαλ πην 

θεληξηθφ ζρεδηαζκφ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ηελ ζπλ-πξφηαζε 

θνξέσλ φπσο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, αιιά θαη γηαηί φρη θαη  ηηο 

πξνηάζεηο ησλ Σκεκάησλ Παηδείαο, φπσο  ππνζηεξίδεη  ην 16,1 %. 

  Με βάζε ηηο κεηαβιεηέο θχιν, ειηθηαθή νκάδα θαη έηε ππεξεζίαο ε 

θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζην Δ5 εξψηεκα  καο νδεγεί ζην αλάινγν 

ζπκπέξαζκα φηη νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

εκθαλίδνληαη πην αξλεηηθνί ζηελ πξφηαζε λα κεηαθεξζνχλ απφ ην 

θεληξηθφ θξάηνο ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ  νη εηζεγήζεηο γηα ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. 
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  Σελ δηαθνξά θάλνπλ νη πην λένη ειηθηαθά θαη κε ηα ιηγφηεξα έηε 

ππεξεζίαο εθπαηδεπηηθνί,  πνπ πεξηζζφηεξν πηζαλφ είλαη λα 

ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη νη εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία λα κεηαθεξζνχλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνπο 

Γήκνπο. Αληίζεηα, φζν απμάλεηαη ην φξην ειηθίαο (απφ 42 εηψλ θαη 

άλσ),αιιά θαη ηα έηε ππεξεζίαο,  ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ παξαπάλσ πξφηαζε.  

  Παξάιιεια, ζηελ νκάδα ησλ εξσηήζεσλ φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θξίλνπλ 

ηελ νξζφηεηα κίαο ζεηξάο πξνηάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δχν ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ λένπ θαιιηθξαηηθνχ Νφκνπ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ζην εξψηεκα Δ14.8 γηα ην αλ ζα πξέπεη ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ λα «πξνζαξκνζηνχλ» ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα ππεξηζρχεη ην  ΝΑΗ  θαηά  πνιχ. 

    ην ίδην εξψηεκα  κε βάζε ηελ κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο πξνθχπηεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί απφ 49 εηψλ θαη άλσ είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίδνληαη 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ πξφηαζε λα «πξνζαξκνζηνχλ» ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα ζε ζρέζε κε 

ηνπο πην λένπο ειηθηαθά ζπλάδειθνχο ηνπο έσο 41εηψλ, ίζσο επεηδή θαηά 

θαηξνχο έρνπλ ζπληειεζηεί αιιαγέο ρσξίο αληίθξηζκα ζηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη έηζη ην ζεσξνχλ δψξνλ 

άδσξνλ. 

  Αληίζεηα, νη λεφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ 

λα ζηεξίδνπλ φηη ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ 

αληηγξαθή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο,  πνπ ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηαιιάζζεηαη ζπλερψο 

(νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά).  
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  Οη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί , επνκέλσο, είλαη πην πηζαλφ λα θαηαλννχλ  

φηη νη καζεηέο ζαθψο ζα πξέπεη απφ ηε κία λα ιακβάλνπλ γλψζε κε 

πξαθηηθφ αληίθξηζκα θαη απφ ηελ άιιε φηη απηή ε γλψζε είλαη 

δεκηνπξγηθφ λα έρεη θπζηθή θαη νκαιή ζχλδεζε  κε ηελ επηθαηξφηεηα  

θαη λα βηψλεηαη κε ραξά.     

    Έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ινηπφλ,  πξνζαξκνζκέλν ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κπνξεί λα είλαη 

επέιηθην θαη λα βνεζά ηνλ καζεηή λα εκπεδψλεη, λα ζπλδέεη  θαη  λα 

βηψλεη ηελ γλψζε  κε ραξά , κε δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά θαη κε ηελ 

αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο ζην πιαίζην θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

  Ζ δηα βίνπ κάζεζε αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ζηελ κχεζε ηεο λεφηεξεο 

γεληάο ησλ εθπαηδεπφκελσλ καζεηψλ ζηελ θηινζνθία ηνπ φζν δσ 

καζαίλσ. 

    ην ζρεηηθφ εξψηεκα  Δ3.6   γηα ην αλ ε νξγάλσζε πξνγξακκάησλ Γηα 

βίνπ κάζεζεο πξέπεη λα παξακείλεη  ή φρη ζηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ , 

ζρεδφλ ηζνςεθνχλ νη ζπκθσλνχληεο κε ηνπο δηαθσλνχληεο.  

  Αλακθηζβήηεηα,  ζηελ  επνρή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ηα 

παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ σο ζεζκφο αλά ηελ Δπξψπε. 

Χζηφζν ε νξγάλσζε, ε επηινγή ηεο ζεκαηηθήο, ε  νκαιή θαη ηζφκεηξε  

γεσγξαθηθή δηνρέηεπζή ηνπο ζε θέληξν θαη πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ 

απαηηεί ρξφλν θαη έξεπλα γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο  ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

απηά. 

 

  Απφ ηελ έσο ηψξα αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ  εληνπίδεηαη 

φηη ν Καιιηθξάηεο ηεο εθπαίδεπζεο άγγημε ην δηνηθεηηθφ θνκκάηη θαη φρη 

ηελ νπζία ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο δηαθαίλεηαη επί παξαδείγκαηη θαη απφ 

ηελ αλάιπζε πάλσ ζε ζέκαηα αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 
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  ην πιαίζην, σζηφζν, ελφο δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ ζεκαληηθνί παίθηεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ παξακέλνπλ νη  ίδηνη νη θνξείο ηεο 

εθπαίδεπζεο , δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί, ησλ νπνίσλ νη ζπλερείο 

βειηησηηθέο  πξνηάζεηο δελ ζα πξέπεη λα απνπζηάδνπλ.  

  Με ην ίδην ζθεπηηθφ απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ζεζκηθά εθπαηδεπηηθά φξγαλα , φπσο ην Σκήκα Παηδείαο κέζσ ησλ 

ρνιηθψλ ηνπ Δπηηξνπψλ.  

  Δπί ησλ εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ παξαηεξείηαη  φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρεη εθιάβεη ζεηηθά ηελ ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα  

Παηδείαο , σζηφζν απηφ δελ απνηππψλεηαη κε απφιπηε βεβαηφηεηα, 

θαζφηη ππεξηζρχεη ην «κάιινλ», απ‟ φπνπ κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη   

είηε  φηη ππάξρεη κεξηθή είηε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ άγλνηα ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο δξάζεο ησλ Δπηηξνπψλ είηε  φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη αθφκα ζε 

αξρηθφ ζηάδην θαη δελ έρνπλ αθφκα αλαδεηρζεί ηα απνηειέζκαηά ηνπο ή 

θαιχηεξα ηα πνιχ «δπλαηά» ή/θαη «αδχλακα» ζεκεία ηνπο.  

  Αλαιπηηθφηεξα, ζην εξψηεκα Δ1 ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  απέλαληη ζηνλ Καιιηθξάηε  πξνθχπηεη φηη νη άλδξεο 

εθπαηδεπηηθνί  θαη κε ηα πεξηζζφηεξα έηε ππεξεζίαο είλαη πηζαλφ λα 

έρνπλ ζρεκαηίζεη θαιχηεξε άπνςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 

δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο θαη κε ηα ιηγφηεξα 

έηε ππεξεζίαο. 

  ε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεαπηή  ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ 

εληάζζεηαη θαη ην εξψηεκα αλ ζα πξέπεη  λα κεηαθεξζεί απφ ην θεληξηθφ 

θξάηνο ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ ε ζπκκεηνρή ζηα ζπκβνχιηα 

επηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπνπ  ην 75,3% 

δηαθσλεί (εξψηεκα Δ4). 

  Ίζσο δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε γηα ηελ αμηνθξαηηθή αμηνιφγεζε, θαζφηη 

ππεηζέξρεηαη ν παξάγσλ γλσξηκία θαη κάιηζηα «πνιηηηθή». Ηδηαίηεξα ζε 

ηνπηθφ επίπεδν ε έξεπλα απνηχπσζε φηη ηδηαίηεξα νη άλδξεο είλαη πην 
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πηζαλφ λα ππνζηεξίδνπλ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο φηη δελ ζα πξέπεη λα 

κεηαθεξζεί απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνπο Γήκνπο ε ζπκκεηνρή ζηα 

ζπκβνχιηα επηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ  ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ , θαζφηη 

κάιινλ πσο ζεσξνχλ φηη ππεηζέξρεηαη ν παξάγσλ ππνθεηκεληζκφο ρσξίο 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

  Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο θαη ην εξψηεκα αλ κε ηελ ζπγρψλεπζε  

ησλ Δπηηξνπψλ Α‟ ζκηαο θαη Β‟ αζκηαο  παξαηεξείηαη αληζφηεηα πφξσλ 

φηαλ ηα πην «θηλεηηθά» ζρνιεία εμαζθαιίδνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ 

ηα ιηγφηεξν θηλεηηθά (Δ7.4).  

  εκαληηθή επίδξαζε ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ αζθνχλ ην θχιν 

θαη ηα έηε ππεξεζίαο. Οη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί πηζαλφηεξν είλαη λα 

απνδέρνληαη πεξηζζφηεξν  ηελ παξαπάλσ άπνςε ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο, ελψ αληίζεηα φζνη έρνπλ δηαηειέζεη πεξηζζφηεξα έηε 

ππεξεζίαο δελ παξαηεξνχλ αληζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε 

ζρέζε κε φζνπο έρνπλ δηδάμεη ιηγφηεξα έηε ζην ζρνιείν. 

  Ζ ηζφηεηα, βεβαίσο, είλαη έλα δεηνχκελν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θξαηηθήο δηαρείξηζεο , επνκέλσο απνηειεί βαζηθφ ζηφρν θαη ζην πιαίζην 

ηεο εθπαηδεπηηθήο νξγάλσζεο απφ ηελ πνιηηεία.. ηαλ ινηπφλ ζηελ 

θαηαλνκή πηζηψζεσλ ηίζεηαη ζέκα αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν 

Δπηηξνπψλ, ηφηε ζα ππάξρεη θαη ακθηζβήηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

Σκήκαηνο Παηδείαο. 

  Κξίλεηαη ζεκαληηθφ επνκέλσο λα ππάξρεη κεγάιε πξνζνρή ζηελ 

ηζφηηκε δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή απφ ηηο δχν Δπηηξνπέο ησλ θνλδπιίσλ 

κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο , ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ 

θαη άιια θξηηήξηα. 

   Καη αθνχ έγηλε αλαθνξά ζηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αο γίλεη 

λχμε  θαη  ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα Δ7.10 γηα ην αλ ε επηρνξήγεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ππεξθαιχπηεη ηνπο κηζζνχο θαζαξηζηξηψλ, ην 
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πεηξέιαην θαη ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθειείαο, φπνπ  ην 86,4% δηαθσλεί , 

φπσο δηαθσλνχλ πεξηζζφηεξν νη γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 

  ην ζρεηηθφ επίζεο εξψηεκα αλ ζα κπνξεί λα ππάξρεη κηα «ηζνξξνπία» 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ θαη έηζη λα κελ έρνπκε ζρνιεία 

δηαθφξσλ ηαρπηήησλ (ζε επίπεδν ππνδνκψλ) , ην 59,7% αηζηνδνμεί 

έλαληη ηνπ 40,3% (Δ7.11). Οη γπλαίθεο σζηφζν θαη ζε απηφ ην ζεκείν δελ 

πηζηεχνπλ ηφζν ζε απηή ηελ «ηζνξξνπία» ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο.  

   ην εξψηεκα επίζεο αλ ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ 

απνγεπκαηηλή θχιαμε ησλ ζρνιείσλ θαη λα ειέγρεηαη ην σξάξην 

θχιαμεο, ην 90,3% απαληά ΝΑΗ (Δ146C).  

 Οη εθπαηδεπηηθνί , επνκέλσο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε θχιαμε εθηφο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί θαιχηεξα θαη φζνλ 

αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ κέζσλ,  ψζηε λα  δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή πιηθψλ δεκηψλ, θινπψλ, 

αιιά θαη ε δηαηήξεζε ηεο εππξέπεηαο ησλ ρψξσλ. 

  Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην εξψηεκα Δ3.9 αλ ε κεηαθνξά καζεηψλ 

απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην ζρνιείν θνίηεζεο (πνπ απηή ηελ ζηηγκή έρεη 

κεηαθεξζεί ζηελ δηθαηνδνζία ηεο Πεξηθέξεηαο) πξέπεη λα πεξηέιζεη ή φρη 

ζηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ , φπνπ  ην 80,8% ησλ εξσηεζέλησλ ιέεη ΝΑΗ 

λα ηελ αλαιάβνπλ νη Γήκνη! 

  Πην αλαιπηηθά, φκσο, νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη φζνη έρνπλ 

δηαηειέζεη ηα ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηεξίδνπλ 

φηη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην 

ζρνιείν θνίηεζεο  δελ ζα πξέπεη σο αξκνδηφηεηα λα αλήθεη ζηνπο 

Γήκνπο. 

   Σν ζέκα ηεο κεηαθνξάο πξφζθαηα ήηαλ αηηία πνπ δελ ιεηηνχξγεζε γηα 

ην παξφλ ζρνιηθφ έηνο ην λέν Γπκλάζην θαη Λχθεην ηνπ  Αηζηπνπνχινπ, 

θαζφηη ην ΚΣΔΛ δελ κπνξεί λ‟ αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ζην 

λέν ρψξν ελ κέζσ ηεο ζαηδφλ , αιιάδνληαο δξνκνιφγηα θαη κε  έρνληαο 
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πξνυπνινγηζηεί ζρεηηθφ θνλδχιη απφ  ηελ Πεξηθέξεηα, ππεπζπλφηεηα ηεο 

νπνίαο είλαη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ. Άξα εθ ηνπ Νφκνπ ν 

Γήκνο δελ κπνξεί λα δηεπζεηήζεη ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο. 

  ην ζπλαθέο εξψηεκα Δ14.4 αλ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηνπο Γήκνπο ε 

αξκνδηφηεηα ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ εθδξνκψλ, ην 52,5% ιέεη ΥΗ, αιιά 

θαη νη ηα ιηγφηεξα ππεξεζηαθά έηε δηαηειέζαληεο εθπαηδεπηηθνί είλαη πην 

πηζαλφ λα είλαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ σο άλσ πξφηαζε. 

  Καη ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ θαη ην δήηεκα ησλ εθδξνκψλ  

απνηεινχλ δηαδηθαζίεο κεγάιεο επζχλεο , κε κεγάιε  γξαθεηνθξαηία 

,νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο  γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο εθπαίδεπζεο,  θαζφηη 

θαη εδψ ν πξψηηζηεο αμίαο παξάγνληαο αζθάιεηα θαη πγεία ησλ παηδηψλ 

είλαη θαζνξηζηηθφο. Λεπηνκέξεηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ αζθαιή 

κεηαθίλεζε καζεηψλ ζηηο εθδξνκέο ,φπσο ε ηήξεζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο  

ησλ ιεσθνξείσλ , ε κέξηκλα ησλ ζπλνδψλ γηα ηελ απνηξνπή 

ζπκπεξηθνξψλ  πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο ζρνιηθήο 

κεηαθνξάο θιπ. είλαη θπζηθφ λα πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο δηδαζθάινπο. 

  Με ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχεηαη 

φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξακέλεη ζπγθεληξσηηθφ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο Καιιηθξάηεο βέβαηα ιεηηνπξγψληαο αλά Γήκν ηα 

απηνηειή Σκήκαηα Παηδείαο, Δζεινληηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο θπζηθά θαη 

δηεπθνιχλεη ηελ ιχζε θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ , αλαζέηνληαο ζηνπο Γήκνπο ηελ δηεθπεξαίσζε αξκνδηνηήησλ 

πνπ απαηηνχλ ρξφλν ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.   

  Χζηφζν , απηή ε απνζπκθφξεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν,   

ψζηε ε θάζε ζρνιηθή θνηλφηεηα λα κπνξεί κε επειημία λα απνδίδεη 

βαξχηεηα ζηελ δηαρείξηζε ζεκαληηθψλ ζα ιέγακε ιεηηνπξγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

  Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί  ρξεηάδεηαη λα απνθηνχλ κέζσ ηεο ζπλερνχο 

επηκφξθσζεο θαη ελεκέξσζεο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα 
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αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιππνηθηιία ησλ  ζηφρσλ ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο,  αζθψληαο εθηφο απφ ηνλ δηδαθηηθφ θαη ηνλ πξψηηζηα 

παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν θαη παξέρνληαο εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο θαη 

δεκηνπξγίαο ζηε λέα γεληά. 

   Οχησο ή άιισο ηεξφο ζηφρνο είλαη νη επεξρφκελεο γεληέο , πνπ κέζα 

απφ ηελ δχκσζε κηαο νπζηψδνπο θαη πνηνηηθήο  εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζα θέξνπλ ηελ έλλνηα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε , πνπ ζα 

δηαζέηεη θξίζε, πξσηνβνπιία θαη θπξίσο αξρέο θαη αμίεο. 

  πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε επηηπρία απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο εμαξηάηαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία θνξείο, πνπ είλαη νη γνλείο , νη εθπαηδεπηηθνί, νη 

καζεηέο, αιιά θαη ε επίζεκε πνιηηεία πνπ είλαη ζεζκηθά αξκφδηα λα 

ζηεξίδεη ηνλ ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο νξγαλσηηθά  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δηαζθάιηζε ζηαζεξψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ , αιιά θπξίσο κε ηελ 

ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε  εκπλεπζκέλνπο δηδαζθάινπο , πνπ ην 

παξάδεηγκά ηνπο ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ ην δίδαγκα (άκνπει 

Σδφλζνλ, Άγγινο ζπγγξαθέαο (1709-1784).  
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4. ρνιηθνί ύκβνπινη Β΄βαζκηαο 

5. Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο 

6. Γηεπζπληέο Γεπηεξνβάζκηαο 

7. Αηξεηή ζέζε 

8. Με αηξεηή ζέζε 

 

 

      Δ1. Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο  γεληθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ  

3852 « Καιιηθξάηεο»  ηα δχν ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ;  

 

1. Αξλεηηθή 

2. Μάιινλ αξλεηηθή 

3. Μάιινλ ζεηηθή 

4. Θεηηθή 

 

      Δ2. ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο κεηά ην Νφκν 3852 κεηαθέξζεθαλ  

πνιιέο αξκνδηφηεηεο απφ ηηο ηέσο Ννκαξρίεο αιιά θαη  απφ ην θεληξηθφ 

θξάηνο πξνο ηνπο Γήκνπο. Καηά ηελ   

                 γλψκε ζαο κεηαθέξζεθαλ : 

 

1. Πνιιέο αξκνδηφηεηεο πξνο ηνπο Γήκνπο   

2. Λίγεο αξκνδηφηεηεο πξνο ηνπο Γήκνπο 

3. Οχηε πνιιέο νχηε ιίγεο 

 

 

        Δ3.  Πνηεο απφ απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ 

πξέπεη θαηά ηελ άπνςή ζαο  λα παξακείλνπλ θαη πνηεο πξέπεη λα 

«θχγνπλ» απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ;  

               ( 1= λα κείλνπλ ζηνπο Γήκνπο,  0= λα  «θχγνπλ» απφ ηνπο 

Γήκνπο) 

 

 Δ3.1    Αλέγεξζε ζρνιείσλ θαη  απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο. 

            Δ3.2    Γηνηθεηηθή ζηήξημε θαη έιεγρνο ησλ ζπγρσλεπζεηζψλ 

ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ  

            Δ3.3    Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ζρνιείσλ απφ πηζηψζεηο πνπ 

θαηαλέκνληαη ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο 

 Δ3.4    Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ 

 Δ3.5    Έιεγρνο θαη ζηήξημε ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ. 

 Δ3.6    Οξγάλσζε πξνγξακκάησλ Γηα βίνπ κάζεζεο 
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 Δ3.7    Παξαρψξεζε ρξήζεο ζρνιηθψλ ρψξσλ γηα ρξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο ή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ζρνιηθή επηηξνπή. 

 Δ3.8    Ζ δηαθνπή καζεκάησλ ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή 

επηδεκηθήο λφζνπ. 

            Δ3.9    Ζ κεηαθνξά καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην ζρνιείν 

θνίηεζεο (πξφζθαηα κεηαθέξζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα)  

            Δ3.10  Ζ κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. 

            Δ3.11  Ζ θχιαμε θαη ν θαζαξηζκφο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

            Δ3.12  Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε θπιηθείσλ ζηηο αληίζηνηρεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο 

           

 

         Δ4.   Καηά ηελ γλψκε ζαο ζεσξείηε φηη ζα πξέπεη  λα κεηαθεξζεί 

απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ ε ζπκκεηνρή 

ζηα ζπκβνχιηα επηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ  

                 ζρνιηθψλ κνλάδσλ; 

1. NAI 

0. ΥΗ 

 

         E5.   Θεσξείηε φηη πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο 

ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ νη εηζεγήζεηο γηα ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία ;  

                                              

1. NAI 

0. ΥΗ 

 

        Δ6. Πηζηεχεηε φηη ζα ήηαλ αλαγθαίν  λα κεηαθεξζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ζηνλ ηνκέα παηδείαο ησλ Γήκσλ ε δπλαηφηεηα λα 

γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ  ιεηηνπξγία ηεο ηερληθήο   

              επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο φζνλ  αθνξά  λένπο ηνκείο θαη 

εηδηθφηεηεο, αθφκα θαη γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζα είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ; 

 

1. NAI 

0. ΥΗ 

 

         Δ7.   Με ην Νφκν 3850/2010 ηνπ Καπνδίζηξηα θάζε ζρνιείν 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο είρε ηελ δηθή ηνπ 

ζρνιηθή επηηξνπή, πνπ δηαρεηξηδφηαλ ηα ρξήκαηα ηεο   
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                 επηρνξήγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηα έζνδα απφ 

ηα θπιηθεία . Με ην Νφκν 3852 ηνπ «Καιιηθξάηε» φιεο νη ζρνιηθέο 

επηηξνπέο  Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

                 ζπγρσλεχηεθαλ ζε κία κε ηε επσλπκία «ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» θαη φιεο νη ζρνιηθέο 

επηηξνπέο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

                 ζπγρσλεχηεθαλ επίζεο ζε κία κε ηελ επσλπκία « ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ».  

                    Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θξίλεηε φηη είλαη νξζέο 

θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο;        

  1. ΝΑΗ  0. ΥΗ 

 

Δ7.1 Ζ ζπγρψλεπζε ησλ Δπηηξνπψλ Α΄βαζκηαο θαη Β΄βαζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζε κία, ζπλέβαιε ζηελ δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 

θνλδπιίσλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Δ7.2Α Με ηελ ζπγρψλεπζε πεξηνξίζηεθε ε θαθνδηαρείξηζε, ε ζπαηάιε 

θαη ε απζαηξεζία. 

Δ7.2Β Τθίζηαηαη πιένλ θεληξηθφο έιεγρνο κε νξγάλσζε, ακεζφηεηα 

ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ  θαη ζρεδηαζκφο. 

Δ7.3 Παξαηεξείηαη αληζφηεηα ζπλεηζθνξψλ φηαλ ηα ζρνιεία ρσξίο 

θπιηθείν «θιέβνπλ» απφ ηηο εηζθνξέο φζσλ δηαζέηνπλ θπιηθείν. 

Δ7.4 Παξαηεξείηαη αληζφηεηα πφξσλ φηαλ ηα πην «θηλεηηθά» ζρνιεία 

εμαζθαιίδνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηα ιηγφηεξν θηλεηηθά. 

Δ7.5 Με ηελ ζπγρψλεπζε απειιάγεζαλ νη ιεηηνπξγνί ηεο εθπαίδεπζεο 

απφ ηελ γξαθεηνθξαηία, ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο 

«παηδαγσγνί». 

Δ7.6 Με ηηο δχν Δπηηξνπέο γίλεηαη θαηνξζσηή ε νξζνινγηθφηεξε 

ηεξάξρεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ. 

Δ7.7  Ζ κε ζπκκεηνρή θάζε ζρνιείνπ ζηηο δχν Δπηηξνπέο ζέηεη ζέκα 

ειιηπνχο εθπξνζψπεζήο ηνπ. 

Δ7.8  Σα ρξήκαηα πνπ ν Γήκνο παξέρεη γηα δηαρείξηζε κέζσ ησλ 

Δπηηξνπψλ είλαη ηα έζνδα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ.  

Δ7.9  Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ 

είλαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ. 

Δ7.10 Ζ επηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζίγνπξα 

ππεξθαιχπηεη ηνπο κηζζνχο θαζαξηζηξηψλ, ην πεηξέιαην θαη 

ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθειείαο. 

Δ7.11 Θα κπνξεί λα ππάξρεη κηα «ηζνξξνπία» ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ 

Γήκνπ θαη έηζη λα κελ έρνπκε ζρνιεία δηαθφξσλ ηαρπηήησλ (ζε επίπεδν 

ππνδνκψλ) 

Δ7.12 Ζ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε κεγάιν βαζκφ κεηψλεηαη. 

Δ7.13 Δπλννχληαη ηα ζρνιεία πνπ δελ είραλ πνιινχο πφξνπο πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε 
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Δ7.14 Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιηηηθά 

αλάινγα κε ηνλ ππεχζπλν δηαρείξηζεο ηνπ δήκνπ. 

 

        Δ8. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε 

ην Σκήκα Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο 

 

1. θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή 

2. ιίγν ηθαλνπνηεηηθή 

3. αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή 

4. πνιχ ηθαλνπνηεηηθή 

 

 

        Δ9. ε πνην βαζκφ θξίλεηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε 

ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Νένπ Νφκνπ; 

 

1. θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή 

2. ιίγν ηθαλνπνηεηηθή 

3. αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή 

4. πνιχ ηθαλνπνηεηηθή 

 

       Δ10. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη δηεπθνιχλνληαη απφ ην λέν Νφκν νη 

ζρνιηθνί ζχκβνπινη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν; 

 

1. θαζφινπ  

2. ιίγν 

3. αξθεηά  

4. πνιχ  

 

       E11.  ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο 

«εκπνδίδεη» ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ; 

 

1. θαζφινπ  

2. ιίγν 

3. αξθεηά  

4. πνιχ  

 

       Δ12. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε απαγφξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ 

απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ;  

 

1. θαζφινπ  

2. ιίγν 

3. αξθεηά  

4. πνιχ  
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       Δ13. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε Κεληξηθή Γξαθεηνθξαηία θσιχεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ; 

 

1. θαζφινπ  

2. ιίγν 

3. αξθεηά  

4. πνιχ  

 

      Δ14. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θξίλεηε νξζέο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη 

γεληθφηεξα γηα ηελ απνδνηηθφηεξε πινπνίεζε 

              ηνπ λένπ θαιιηθξαηηθνύ Νφκνπ ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα;   

1. NAI  0. ΥΗ 

 

   Δ14.1 Να δηαηεζνχλ πεξηζζφηεξνη νηθνλνκηθνί πφξνη ζηνλ ηνκέα ηεο 

Παηδείαο 

   Δ14.2 Να απνθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο απφ ην θεληξηθφ 

θξάηνο ζηνπο Γήκνπο 

   Δ14.3 Να κεηαθεξζεί ζηνπο Γήκνπο ε αξκνδηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ 

καζεηψλ 

   Δ14.4 Να κεηαθεξζεί ζηνπο Γήκνπο ε αξκνδηφηεηα ηεο αδεηνδφηεζεο 

ησλ εθδξνκψλ 

   Δ14.5 Να γίλεη κεγαιχηεξε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ αιιά κε 

«δπλαηφ» κεραληζκφ ΔΛΔΓΥΟΤ 

   Δ 14.6Α Να γίλεηαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε Γήκν θαη ζρνιεία 

   Δ 14.6Β Να δηαηίζεηαη ζηα ζρνιεία έλα πνζνζηφ 10% απφ ηα έζνδα 

ησλ θπιηθείσλ 

   Δ14,6C Να δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ απνγεπκαηηλή θχιαμε ησλ 

ζρνιείσλ θαη λα ειέγρεηαη ην σξάξην θχιαμεο 

   Δ 14.6D Να ζπγρσλεπζνχλ νη δχν ρνιηθέο Δπηηξνπέο ζε κία 

   Δ 14.7Α Να «κειεηνχλ» νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο πεξηζζφηεξν ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο (πνιενδνκηθέο, ιεηηνπξγηθέο θιπ.) θάζε ζρνιείνπ  

   Δ14.7Β Να κπνξνχλ νη ηνπηθνί θνξείο λα πξνηείλνπλ πνηα ηκήκαηα 

εθπαίδεπζεο ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο 

   Δ 14.8 Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ λα «πξνζαξκνζηνχλ» ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα 

   Δ 14.9 Σν θξάηνο λα δηεπθνιχλεη ηνπο Γήκνπο, παξέρνληάο ηνπο 

ζηήξημε ζε πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ  
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 ΓΛΧΑΡΙ 
 

Ν.Π.Ι.Γ:  Ννκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

Γ..Δ.Δ. : Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο 

Α.Γ.Δ.Γ.Τ. :Αλψηαηε Γηνίθεζε Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

Ο.Σ.Α: Οξγαληζκνί ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Δ.Δ.Σ.Α.Α: Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο  

Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

Π.Δ.Σ.Α:  Πιεξνθφξεζε, Δπηκφξθσζε, Σνπηθή Αλάπηπμε 

Ι.Σ.Α: Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

Π.Δ.Κ.Δ..Δ.: Πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ ηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ  

Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.: Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο 

Α.Π: Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

Π.Γ: Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

Γ.Ο.Δ: Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο 

Δ..Τ.Π: Δληαίν χζηεκα Πιεξσκψλ 

Ο.Ο..Α: Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε  

Κ.Δ.Μ.Δ: Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Μειεηψλ θαη Δπηκφξθσζεο  

Π.Δ.Κ. Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα 

.Δ.Π: ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ  

ΚΔ.Τ.Π: Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο-Πξνζαλαηνιηζκνχ  

Α.ΠΤ..Π.Δ: Αλψηεξν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο  

Κ.Γ.Α.Τ: Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο  

Κ.Π.Δ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  

..Ν: πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ  

Κ.Δ.Δ: Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο   

Π.Ι: Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

Ο.Δ.Π.Δ.Κ: Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Π.Δ.Π: Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα  

Σ.Δ.Γ.Κ: Σνπηθψλ Δλψζεσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ  

Π.Δ.Γ:  Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο Γήκσλ 

Μ.Μ.Δ.: Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

.Δ.Β.: χιινγνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ  

Κ.Δ.Μ.Δ.: Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Μειεηψλ θαη Δπηκφξθσζεο  

ΠΑ.Ο.Κ. Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα 

Ν.Γ: Νέα Γεκνθξαηία 
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Α.Π.Τ..Γ.Δ: ην Αλψηεξν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο   

Δθπαίδεπζεο 

ΔΙ..Δ.Π: Δηδηθφ πκβνχιην Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ  

Κ.Δ.Γ.Δ: Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο 

ΔΛΛ.Α.Γ.Α: Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

 Ι.Γ.Δ.Β.Δ: Ηλζηηηνχησλ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο  

Ι.Γ.Δ.Κ.Δ: Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  

Γ.Γ.Δ.Δ. Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  

Ν.Δ.Λ.Δ.  Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο  

Κ.Δ.Κ. Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο  

Κ.Δ.Δ. Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  

.Γ.Δ. ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο  

.Γ. πκβνπιεπηηθή Γνλέσλ  

Δ...Δ.Κ.Α. Δζληθνχ πζηήκαηνο χλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο  

Ι.Δ.Α.  Ηλζηηηνχην  Δλδνθνηλσληαθήο  Απνθαηάζηαζεο; 

Π.Ι..Α.  

Κ.Α.Π Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη 

Σ.Π.Δ. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο  

Α.Ν. ζει.43 α΄ θεθ. 

 

 

 

 

 

 


