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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ ηζηνξηθά αλαδξνκά ζηηο νηθνλνκηθΫο θξέζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, ε παξΪζεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ, νη πξνζεγγέζεηο ηνπ δεηάκαηνο απφ κεγΪινπο ζεσξεηηθνχο 

απνηεινχλ πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηεξΪζηηνπ απηνχ ζΫκαηνο πνπ 

θαζνξέδεη ηηο δσΫο ησλ λΫσλ αλζξψπσλ, νδεγεέ κΪδεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ 

πεξηζσξηνπνέεζε, ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Ζ νηθνλνκηθά θξέζε πνπ βηψλεη ε ρψξα καο ηα ηειεπηαέα πΫληε ρξφληα (2010-

2015), εθηφο απφ ηηο δεκνζηνλνκηθΫο δηαζηΪζεηο ηνπ δεηάκαηνο, επεξΫαζε ην ζχλνιν 

ηεο θνηλσληθάο, πνιηηηθάο θαη πνιηηηζκηθάο δσάο ηεο παηξέδαο καο κε αλεμΫιεγθηα 

πνιιΫο θνξΫο απνηειΫζκαηα.. 

Ο επαέζζεηνο ρψξνο ηεο εθπαέδεπζεο ησλ ειιελνπαέδσλ, δΫρηεθε κηα ζεηξΪ 

παξεκβΪζεσλ πνπ αλΫηξεςε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην δεκφζην ραξαθηάξα, απΫθιεηζε 

ηνπο νηθνλνκηθΪ αδχλαηνπο απφ ηηο δνκΫο θαη επεξΫαζε ηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα, 

ην πεξηερφκελν, ηε δηνέθεζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη δηαηΪξαμε ηηο νκαιΫο ζπλζάθεο 

παξνράο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ (ςπρνινγηθΫο δηαζηΪζεηο-παηδαγσγηθφ θιέκα θ.α.), 

νδάγεζε ζεκαληηθφ αξηζκφ καζεηψλ εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηάκαηνο, πξφζζεζε 

ρηιηΪδεο πηπρηνχρνπο ζηηο δεμακελΫο ηεο αλεξγέαο θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ λΫσλ 

επηζηεκφλσλ εθηφο ΔιιΪδαο. 

Ζ εξγαζέα απηά ζηα πιαέζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξΪκκαηνο πξνζπαζεέ λα 

εξεπλάζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο πνπ δηαπεξλΪ νξηδφληηα ην ζχλνιν 

ηεο εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο. 

 

 

Λέμεηο - θιεηδηά: νηθνλνκηθά θξέζε, εθπαέδεπζε, εθπαηδεπηηθά λνκνζεζέα, δεκφζην 

αγαζφ, ζρνιηθά δηαξξνά, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, παξαγσγηθά αλαζπγθξφηεζε. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ εξγαζέα θηινδνμεέ λα ζπλεηζθΫξεη κηθξφ πξνβιεκαηηζκφ ζε Ϋλα δάηεκα πνπ 

ηαιαλέδεη ζάκεξα ηελ παηξέδα καο, ηελ νηθνλνκηθά θξέζε θαη εηδηθφηεξα ηελ 

επέδξαζε ηεο ζηελ εθπαέδεπζε, νη ζπλΫπεηεο ησλ λνκνζεηηθψλ παξεκβΪζεσλ πνπ δελ 

ζηφρεπαλ ζηε ξηδηθά αλακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηάκαηνο πνπ Ϋρεη αλΪγθε ν 

ηφπνο καο, ζηηο νπζηαζηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο αιιΪ ζε πεξηθνπΫο, δεκνζηνλνκηθνχ 

θπξέσο ραξαθηάξα παξεκβΪζεηο πνπ επηθΫξνπλ θαηαζηξνθηθΫο ζπλΫπεηεο ζηελ 

εθπαέδεπζε ησλ λΫσλ. 

Απαηηνχληαη γελλαέεο απνθΪζεηο ψζηε ε εθπαέδεπζε λα δηαδξακαηέζεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε δεκνθξαηηθψλ ππεπζχλσλ πνιηηψλ, κε 

νπζηαζηηθά γλψζε θαη θξηηηθά ζθΫςε, λα ζπκβΪιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκΪησλ εξγαζέαο θαη ζηε ζπγθξφηεζε κηαο λΫαο αλαπηπμηαθάο πξννπηηθάο πνπ 

ζα βαζέδεηαη ζε πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα θαη ζηα πξνθαλά ζπγθξηηηθΪ πιενλεθηάκαηα 

ηεο ρψξαο, ηνπο ελδνγελεέο ηεο πφξνπο: ηε γε θαη ηνπο αλζξψπνπο. 

ΘΫισ λα επραξηζηάζσ ηνπο επηβιΫπνληεο θ.θ. θαζεγεηΫο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξΪκκαηνο «Ζζηθά θηινζνθέα», ζηα καζάκαηα: «Ζζηθά, Παγθνζκηνπνέεζε θαη 

Υξάκα» θαη «Κνηλσληθά Φηινζνθέα θαη Ζζηθά», θ. Κνπληνχξε Δκκαλνπάι, θ. 

Παληειφπνπιν Γεψξγην θαζψο θαη ηνλ θ. Πνιέηε Γεψξγην γηα ηηο πνιχηηκεο, 

εμεηδηθεπκΫλεο θαη μερσξηζηΫο γλψζεηο πνπ κνπ παξεέραλ ζηε δηΪξθεηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. 
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ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ANAΠΣΤΞΖ ΣΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

 

ηφρνο απηάο ηεο εξγαζέαο εέλαη λα εξεπλάζεη ηηο ζπλΫπεηεο ηεο νηθνλνκηθάο 

θξέζεο ζηα νηθνλνκηθΪ κεγΫζε ηεο εθπαέδεπζεο θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ζην 

λνκνζεηηθνχ πιαηζένπ, ζηε καζεηηθά δηαξξνά, ζηε δηακφξθσζε δπζκελνχο 

παηδαγσγηθνχ θιέκαηνο, ζηηο ππνδνκΫο, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

πγθεθξηκΫλα, ηα αληηθεέκελα-εξσηάκαηα πνπ ζα επηρεηξεζνχλ λα εξεπλεζνχλ 

εέλαη ηα αθφινπζα: 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Πνηεο αιιαγΫο Ϋρνπλ ζπληειεζηεέ: 

 ηελ θΪιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ δνκψλ ηεο εθπαέδεπζεο; 

 ηε δηακφξθσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρΫζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 ηελ αιινέσζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηάξα ηεο εθπαέδεπζεο; 

 ηε λνκνζεζέα πνπ δηΫπεη ηελ εθπαέδεπζε; 

 

Πνηεο ζπλΫπεηεο Ϋρνπλ παγησζεέ: 

 ηε ζρνιηθά δηαξξνά; 

 ηελ επηζηεκνληθά κεηαλΪζηεπζε; 

 ηελ αλεξγέα ησλ λΫσλ; 

 ηε ζηαδηαθά απαμέα ηεο ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο: 

 

Πνηεο πξννπηηθΫο ππΪξρνπλ: 

 ηε δπλαηφηεηα ηεο εθπαέδεπζεο λα ζπκβΪιιεη ζηε ζπγθξφηεζε ελφο λΫνπ 

εζληθνχ παξαγσγηθνχ ηνπένπ; 
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ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 ΜΔΡΟ Η 

 

Πεξέ ρξάκαηνο 

Σν θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο 

Ζ νηθνλνκηθά θξέζε ζηελ ΔιιΪδα – ΓαλεηαθΫο ζπκβΪζεηο 

Δθπαέδεπζε θαη νηθνλνκηθά θξέζε ζηελ ΔιιΪδα 

ρνιηθά δηαξξνά 

 

 ΜΔΡΟ ΗΗ 

 

Οη αιιαγΫο ζηα νηθνλνκηθΪ κεγΫζε ηεο εθπαέδεπζεο κεηΪ ηελ εθδάισζε ηεο 

νηθνλνκηθάο θξέζεο ζηελ ΔιιΪδα. 

 

 ΜΔΡΟ ΗΗΗ 

 

Οη λνκνζεηηθΫο θαη νη δηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο πνπ αθνξνχλ Ϊκεζα ά Ϋκκεζα ηελ 

εθπαέδεπζε κεηΪ ηελ εθδάισζε ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο ζηελ ΔιιΪδα. 

 

 ΜΔΡΟ IV 

 

Ζ εξγαζέα νινθιεξψλεηαη κε ηα ηειηθΪ ζπκπεξΪζκαηα , ηελ αλΪγθε ε 

εθπαέδεπζε λα δηαδξακαηέζεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ νιφπιεπξε αλΪπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θΪζε αλζξψπνπ αιιΪ ζηε δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηέζεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο λΫαο επνράο, ζηελ νηθνλνκέα θαη ζηελ 

παξαγσγά. 



 8 

ΜΔΡΟ  Η 

 

1. Πεξί ρξήκαηνο 

εκαληηθφ ζηνηρεέν ζε µηα Ϋξεπλα γηα νηθνλνκηθφ δάηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εέλαη νη γεληθφηεξεο ζηΪζεηο ησλ αλζξψπσλ γχξσ απφ ην 

ρξάκα. 

Υξάκα ζεσξεέηαη νηηδάπνηε γέλεηαη δεθηφ σο µΫζν ζπλαιιαγάο απφ ηα Ϊηνκα 

κηαο θνηλσλέαο θαη νη ιεηηνπξγέεο πνπ ην ραξαθηεξέδνπλ εέλαη αθελφο φηη απνηειεέ 

µΫζν ζπλαιιαγάο θαη αθεηΫξνπ φηη κεηξΪ ηελ αληαιιαθηηθά αμέα ησλ πξαγκΪησλ. Οη 

πξαγκαηηθΫο δηαζηΪζεηο ηνπ δειαδά βξέζθνληαη ζηελ παξαζηαηηθά ηνπ αμέα, ηελ αμέα 

πνπ απεηθνλέδεη λα Ϋρεη θαη φρη ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπάο ηνπ, πνπ εθθξΪδεηαη κΫζα απφ 

ηελ πεξηεθηηθά ηνπ αμέα. ΠΫξα φκσο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ ραξαθηάξα, ην ρξάκα 

αλαπαξηζηΪ θαη αμέα ζχκθσλα µε ηνλ ηξφπν πνπ γέλεηαη αληηιεπηφ ζηηο θνηλσληθΫο 

ζρΫζεηο.
1
 

Ζ αμέα απηά βξέζθεηαη ζε ηΫζζεξηο βαζηθΫο ζπληζηψζεο: αζθΪιεηα, επηηπρέα, 

ζηΪηνπο, Ϊγρνο. Σν ρξάκα απνθηΪ ηελ αμέα ηεο αζθΪιεηαο µφλν φηαλ απνηακηεχεηαη, 

θαζψο θαιχπηεη αλΪγθεο ησλ αλζξψπσλ γηα αζθΪιεηα απΫλαληη ζε απηΪ πνπ ζα 

ζπκβνχλ ζην κΫιινλ. ΒΫβαηα νη απνηακηεχζεηο, εηδηθΪ µΫζσ ηξαπεδψλ, Ϋρνπλ 

εμειηρζεέ θαη ζε παξΪγνληεο πέζηεο ζην ππΪξρνλ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

Σν ρξάκα αλαπαξηζηΪ επέζεο ηελ αμέα ηεο επηηπρέαο φηαλ απηφ ζπλδΫεηαη µε 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπγθνκηδάο ηνπ σο ζπλΫπεηα ηεο επηηπρέαο ηνπ ά θαη ζηΪηνπο 

φηαλ ε ρξάζε ηνπ αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσληθά ζΫζε ηνπ ρξάζηε. 

ΣΫινο ην Ϊγρνο ζηεξέδεηαη θπξέσο ζε ζπλαηζζάκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηΪ ηε 

ιάςε απνθΪζεσλ γηα ηνλ ηξφπν δηαρεέξηζάο ηνπ απφ Ϋλα Ϊηνκν. Ο ηξφπνο πνπ ζα ην 

δηαρεηξηζηεέ, κΫζα απφ ηελ θαηαλνκά ηνπ αλΪκεζα ζηηο ελαιιαθηηθΫο επηινγΫο ηεο 

θαηαλΪισζεο, ηεο απνηακέεπζεο θαη ηεο επΫλδπζεο εέλαη µηα θαηΪζηαζε πνπ γελλΪ 

Ϊγρνο. 

Οη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθΫο δξΪζεηο ζρεηέδνληαη µε θΪπνηα απφ απηΫο ηηο αμέεο 

θαη ηελ Ϋθθξαζά ηεο. ΠνιιΫο θνξΫο κπνξεέ µηα δξΪζε λα πεηπραέλεη ηελ 

αλαπαξΪζηαζε παξαπΪλσ απφ κηαο αμέαο, πνπ γηα λα γέλνπλ αληηιεπηΫο ζα πξΫπεη 

θΪπνηνο λα εμεηΪζεη ηαπηφρξνλα ηηο ζπκπεξηθνξΫο πνπ εθδειψλνπλ θαη ηα 

                                                 
1
 Furnham’s (1984) Money Beliefs and Behaviors Scale 
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ζπλαηζζάκαηα πνπ εθπιεξψλνπλ απηΫο νη δξΪζεηο. Ζ αλΪγθε ησλ αλζξψπσλ λα 

απνηακηεχνπλ γηα λα απμάζνπλ ην αέζζεκα ηεο αζθΪιεηαο αληηθαζέζηαηαη εχθνια 

απφ Ϋλα ζεκεέν θη Ϋπεηηα απφ ην αέζζεκα ηεο επηηπρέαο ά ηνπ ζηΪηνπο πνπ θΫξλεη Ϋλα 

ζεκαληηθφ χςνο θαηαζΫζεσλ. 

Ζ αιάζεηα φκσο εέλαη πσο απηΫο νη έδηεο νηθνλνκηθΫο δξΪζεηο κπνξνχλ λα 

απνθηνχλ δηαθνξεηηθφ λφεκα φηαλ εμεηΪδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πιαέζην. 

Ζ επΫλδπζε παξαδεέγκαηνο ρΪξηλ κπνξεέ λα απνηειεέ εμφρσο αζΫκηηε πξαθηηθά ζε 

Ϋλα κνπζνπικαληθφ θξΪηνο, φπνπ ε θεξδνζθνπέα θαηαδηθΪδεηαη απφ ην ζξεζθεπηηθφ 

θαη θαη’ επΫθηαζε ην θνηλσληθφ πεξηβΪιινλ. 

ΠΫξα ηεο λενθιαζηθάο ζεσξέαο γηα ην ρξάκα, ππΪξρεη θαη ε καξμηζηηθά 

πξνζΫγγηζε γηα ηηο δηαζηΪζεηο ηνπ ρξάκαηνο. 

Σν ρξάκα γηα ηνπο καξμηζηΫο εξεπλεηΫο Ϋρεη δχν δηαζηΪζεηο, απηά ηεο 

εκπηζηνζχλεο θαη απηά ηεο εμνπζέαο. Σν ρξάκα παέδεη ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλδΫζκνπ κεηαμχ αγλψζησλ, φκσο εθηφο απηνχ ζπκππθλψλεη ζρΫζεηο κεηαμχ 

αλζξψπσλ πνπ εκθαλέδνληαη σο ζρΫζεηο κεηαμχ πξαγκΪησλ. Ζ Ϋκθαζε εδψ δέλεηαη 

ζε δπν δεηάκαηα: ηελ θνηλσληθά εμνπζέα πνπ απνθΫξεη ην ρξάκα θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ βξέζθνπκε λα ιαλζΪλεη ζηηο πνιχπινθεο θαη εθηεηλφκελεο ζην 

ρξφλν θαη ζην ρψξν ρξεκαηνπηζησηηθΫο ζρΫζεηο. 

Σν ρξάκα γηα ηνπο καξμηζηΫο επηηξΫπεη ζηνλ θΪηνρφ ηνπ λα αζθάζεη εμνπζέα 

ζηνπο Ϊιινπο. Ζ θαηνρά πινχηνπ κεηψλεη ηελ δεκνθξαηηθφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεδένπ, ελψ νη θΪηνρνη εκπνξεπκΪησλ εέλαη ζε ζΫζε λα ειΫγρνπλ πεξηζζφηεξα 

εκπνξεχκαηα θαη θπζηθνχο πφξνπο. 

Ζ νηθνλνκηθά εμνπζέα ηνπ ρξάκαηνο εέλαη ε πεγά ηεο θνηλσληθάο ηνπ εμνπζέαο, 

πνπ δέλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θΪηνρφ ηνπ λα επηβΪιιεη ηε ζΫιεζά ηνπ ζηνπο Ϊιινπο, 

πξνθαηαβΪιινληαο ά θαηαθξαηψληαο ρξάκαηα. Αληέζηνηρα, ε εμνπζέα ηνπ ρξάκαηνο 

ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο πφξνπο επηηξΫπεη ζηνπο θαηφρνπο ηνπ λα επηβΪιινπλ λΫεο 

ηεξαξρέεο πινχηνπ θαη πξνλνκέσλ. Ζ δεχηεξε δηΪζηαζε ησλ θνηλσληθψλ ζρΫζεσλ ηνπ 

ρξάκαηνο εέλαη ε εκπηζηνζχλε. πσο ιΫγεηαη, ε εκπηζηνζχλε εέλαη απηφ πνπ θΪλεη ην 

ρξάκα θνηλσληθφ, παξΪ ην φηη, ζην βαζκφ πνπ ελππΪξρεη ζ’ φιεο ηηο Ϊκεζεο 

αληαιιαγΫο, εέλαη απαξαέηεηε ζε φιε ηελ Ϋθηαζε ηεο δηαδηθαζέαο ζπζζψξεπζεο. 

ΔπηπιΫνλ, νη ζρΫζεηο εκπηζηνζχλεο ππΪξρνπλ ζηηο αληαιιαγΫο πνπ ιΪκβαλαλ ρψξα 

θαηΪ ηε κεξθαληηιηζηηθά πεξένδν, αιιΪ αθφκε θαη ζηηο θενπδαξρηθΫο θνηλσλέεο. Σν 

δάηεκα ηεο εκπηζηνζχλεο ζε ζρΫζε µε ην ρξάκα εθαξκφδεηαη γεληθΪ ηφζν ζηνλ ηνκΫα 

ηεο Ϊκεζεο αληαιιαγάο, φζν θαη ζηνλ ηνκΫα ηεο πέζηεο. 
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1.2.Σν θαηλόκελν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

Οηθνλνκηθά θξέζε εέλαη ην θαηλφκελν θαηΪ ην νπνέν κηα νηθνλνκέα 

ραξαθηεξέδεηαη απφ κηα δηαξθά θαη αηζζεηά κεέσζε ηεο νηθνλνκηθάο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. ηαλ ιΫκε νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα αλαθεξφκαζηε ζε φια ηα 

καθξννηθνλνκηθΪ κεγΫζε ηεο νηθνλνκέαο, φπσο ε απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη 

ηηκΫο, νη επελδχζεηο θ.ι π.
2
 

Ζ ζχγρξνλε νηθνλνκηθά θξέζε δελ εέλαη κφλν ρξεκαηνπηζησηηθά ά θξέζε 

ρξΫνπο ά θξέζε ε νπνέα πξνθαιεέηαη απφ ηελ αλεπαξθά δάηεζε ά θξέζε δηαθζνξΪο, 

ζπκκεηνρά ζηελ αηηέα ηεο θξέζεο Ϋρεη ε πηψζε ηνπ κΫζνπ πνζνζηνχ θΫξδνπο, 

ζχκθσλα κε ηνπο καξμηζηΫο. 

Με βΪζε ην λφκν ηεο αμέαο, ε παξαγσγά ζεκειηψλεηαη ζηελ απφζπαζε 

ππεξαμέαο απφ ηελ εξγαηηθά δχλακε δειαδά πξφζζεηεο αμέαο απφ εθεέλε πνπ 

απαηηεέηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγά ηεο. πλεπψο, ε ζρΫζε εξγαζέαο-θεθαιαένπ 

πξνζδηνξέδεη ηε δηαδηθαζέα θπθινθνξέαο ηνπ θεθαιαένπ. Βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ 

θεθαιαένπ εέλαη φηη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ κΫζσλ παξαγσγάο απφ ηε µηα κεξηΪ 

απμΪλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζέαο αιιΪ, απφ ηελ Ϊιιε, κεηψλεη ηελ αμέα ηεο 

εξγαηηθάο δχλακεο ε νπνέα εέλαη εθεέλε πνπ παξΪγεη ππεξαμέα ζε ζρΫζε µε ην 

ζηαζεξφ θεθΪιαην (εγθαηαζηΪζεηο, πξψηεο χιεο, θιπ). Απηά ε αληέθαζε απνηειεέ ηελ 

αηηέα ηεο πησηηθάο ηΪζεο ηνπ πνζνζηνχ θΫξδνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη ην γεγνλφο φηη ζε ζρΫζε µε ηηο δεθαεηέεο ηνπ 1950 θαη 

ηνπ 1960, ζηελ πξψηε πεληαεηέα ηνπ 2000 ηα πνζνζηΪ θΫξδνπο ζηηο Ζ.Π.Α. άηαλ 

θαηΪ 1/3 κηθξφηεξα, ελψ εέραλ αθφκε κεγαιχηεξε πηψζε ζηε Γεξκαλέα θαη ζηελ 

Ηαπσλέα. ΑπνηειΫζκαηα απηάο ηεο πηψζεο εέλαη: 

α) Ζ ζπγθΫληξσζε ηνπ θεθαιαένπ ζηα ρΫξηα ιέγσλ µε ζθνπφ λα αληΫμνπλ ηελ 

πηψζε. 

β) Ζ απαμέσζε Ϊιισλ ζπληειεζηψλ. 

γ) Φαηλφκελα ππΫξ-ζπζζψξεπζεο θεξδψλ (γηα ηα νπνέα επζχλνληαη ε κηθξά 

δάηεζε απφ ηε κεξηΪ ησλ κηζζσηψλ ιφγσ αχμεζεο ηεο αλεξγέαο ά κεέσζεο κηζζψλ 

γηα λα αληηζηαζκηζζεέ ε πηψζε). 

                                                 
2
 ΚνπθΪξεο Γ., (2010) Η παγκόζμια οικονομική κπίζη και οι σπημαηιζηηπιακέρ αγοπέρ. Πεξηνδηθφ 

«Υξάκα» 1νο/2νο –(2010) 
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δ) Ζ ελέζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη γεσπνιηηηθψλ αληηζΫζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεγΪισλ θξαηψλ. 

ε) Ζ κεηαηφπηζε θεθαιαένπ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκΫα
3
 

Ζ αλαδηΪξζξσζε, κπνξεέ λα γέλεη θαηαλνεηά πξσηαξρηθΪ σο ε απΪληεζε 

ηζρπξψλ µεξέδσλ ηνπ θεθαιαένπ ζηελ θξέζε ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1970, πξψηηζηε αηηέα 

ηεο νπνέαο, φπσο θαη ηεο ζεκεξηλάο, άηαλ ε πηψζε ηνπ κΫζνπ πνζνζηνχ θΫξδνπο. 

Πξηλ απφ εθεέλε ηελ θξέζε, ε πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθάο Δπξψπεο θαη ηεο 

Βφξεηαο Ακεξηθάο εέρε δάζεη ηα ιεγφκελα «ηξηΪληα Ϋλδνμα ρξφληα» (1945-1975) ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο µε ηελ θαζηΫξσζε ηνπ θξΪηνπο πξφλνηαο. 

ηε δεθαεηέα ηνπ 1960 ε επθνξέα ηεο κεηαπνιεκηθάο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο 

ακθηζβεηάζεθε Ϋληνλα απφ θνηλσληθΪ θηλάκαηα. 

ΜεηΪ ηελ εθινγηθά επηθξΪηεζε ηεο M. Thatcher ζηε Βξεηαλέα ην 1979 θαη ηνπ 

R. Reagan ζηηο Ζ.Π.Α. ην 1980, νη νηθνλνκηθΫο, θνηλσληθΫο θαη πνιηηηθΫο ζπληαγΫο 

ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, Ϋρνληαο άδε εθαξκνζηεέ απφ ηε ζηξαηησηηθά ρνχληα ηνπ 

Pinochet σο πεέξακα ζηε Υηιά κεηΪ ην 1973, εμαπιψζεθαλ δηεζλψο.
4
 

Ο λενθηιειεπζεξηζκφο δελ γελλάζεθε σο απνηΫιεζκα ησλ δηαζΫζεσλ θΪπνησλ 

«καζεηεπφκελσλ µΪγσλ» θαη δελ επηθξΪηεζε ιφγσ ηνπ ππνθεηκεληζκνχ κηαο νκΪδαο 

πνιηηηθψλ, αιιΪ «εέλαη θΪηη πνιχ πεξηζζφηεξν: εέλαη Ϋθθξαζε ηεο δνκηθάο αλΪγθεο 

ηνπ θεθαιαένπ λα απαληάζεη ζηελ πηψζε ηνπ κΫζνπ πνζνζηνχ θΫξδνπο µΫζσ ηεο 

επΫθηαζάο ηνπ ζε θΪζε δξαζηεξηφηεηα θαη ζε θΪζε ηνκΫα».
5
 

Γέλεηαη αληηιεπηφ, φηη αλ θαη νη θξέζεηο νθεέινληαη πξσηαξρηθΪ ζηηο ελδνγελεέο 

αληηθΪζεηο ηνπ ηξφπνπ παξαγσγάο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθδάισζά ηνπο παέδεη (ζε 

θΪζε ζπγθπξέα) ε Ϋθβαζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. 

Απφ ηε δεθαεηέα ηνπ 1980 θαη κεηΪ, νη θΪζε εέδνπο αληζφηεηεο απμάζεθαλ 

θαηαθφξπθα, γεγνλφο πνπ αλαγλσξέζηεθε αθφκα θαη απφ ην ∆ηεζλΫο Ννκηζκαηηθφ 

Σακεέν ην 2007. 

Ζ ζπκβνιά ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ, «δηεπζπληάξην», ζηε κεγΫζπλζε ησλ 

αληζνηάησλ εέλαη εκθαλάο θαη ζπλερέδεη λα πινπνηεέηαη µε ηελ επέζεζε ελαληένλ θΪζε 

                                                 
3
  Ρνχζεο, Γ., (2012). :Απφ ηελ Κξέζε ζηελ ΔπαλΪζηαζε. Πφιεµνο ΘΫζεσλ. Αζάλα: Γθνβφζηεο. 

4
 Ρνη, Κ.Υ. & Παπαδεκεηξένπ, Ε., (2013): Να Δκπνδέζνπκε ηελ Καηαζηξνθά. ΜαληθΫζην γηα µηα 

Δπξψπε ηεο Ηζφηεηαο. Αζάλα: Νεζέδεο 
5
 Μπνγηφπνπινο, Ν. (2011). «Είναι ο Καπιηαλιζµόρ, Ηλίθιε. Οι Τπαίηιοι ηηρ Κπίζηρ και ηο «Υπέορ» ηηρ 

Αναηποπήρ ηοςρ - Μια Εςγενική Απάνηηζη ζηοςρ Ππαιηυπιανούρ ηυν Μνημονίυν». Αζάλα: ΛηβΪλεο. 

ζ.75 
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κνξθάο πξνζηαζέαο ηεο εξγαζέαο, µε ηελ ππνρψξεζε ηεο πξννδεπηηθφηεηαο ησλ 

θφξσλ, µε ηε ζπλερά πηψζε ηνπ κεξηδένπ ησλ κηζζψλ ζην αθαζΪξηζην εγρψξην 

πξντφλ ησλ ρσξψλ, µε ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζέαο, µε ηελ εμνλησηηθά 

εθκεηΪιιεπζε ησλ παξΪλνκσλ κεηαλαζηψλ θαη µε ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ.
6
 

Οη ηζρπξΫο νηθνλνκέεο κεγΪισλ θξαηψλ πηΫδνπλ ηηο Ϊιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο λα αθνινπζάζνπλ ην δξφκν πνπ αθνινχζεζε ε θΪζε δηθά ηνπο 

θπξέαξρε ηΪμε, δειαδά ην δξφκν ηεο ξηδηθάο κεέσζεο ησλ κηζζψλ θαη ησλ 

ζπληΪμεσλ, ηεο αχμεζεο ησλ νξέσλ ζπληαμηνδφηεζεο, ηεο ππνβΪζκηζεο ηεο παηδεέαο 

θαη ηεο πξνψζεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ απφθηεζεο δεμηνηάησλ.
7
 

ΠαξΪιιεια µε ηε δηαδηθαζέα κεηαηξνπάο ησλ ζρΫζεσλ αλΪκεζα ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο ε δεκνθξαηέα ζπξξηθλψλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν. ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ απηάο ηεο ηΪζεο, πνπ εληζρχεηαη ζην Ϋδαθνο 

ηεο ζχγρξνλεο θξέζεο, εέλαη: 

α) ε ξηδηθά κεέσζε ηεο ζπκκεηνράο ησλ πνιηηψλ ηφζν ζηηο θεληξηθΫο πνιηηηθΫο 

δηαδηθαζέεο φζν θαη ζε εθεέλεο νη νπνέεο αθνξνχλ ηελ Ϊζθεζε ζπιινγηθψλ 

δηθαησκΪησλ (δηαδάισζε, απεξγέα θιπ). 

β) ε Ϊζθεζε πνιηηηθάο απφ ηερλνθξΪηεο, εηδηθνχο ηεο επηθνηλσλέαο θαη 

δηνηθεηηθΪ ζηειΫρε, 

γ) ε απνδπλΪκσζε ηεο εξγαηηθάο ηΪμεο σο παξΪγνληα Ϊζθεζεο θνηλσληθάο 

επηξξνάο µε απνηΫιεζκα ηελ απψιεηα δηθαησκΪησλ θαη θαηαθηάζεψλ ηεο, 

δ) ε απνδνρά ηεο ιηηφηεηαο σο κνλφδξνκνπ. 

ε) ε απψιεηα ηεο αμηνπηζηέαο ηεο πνιηηηθάο θαη ε κεηαηξνπά ηεο ζε 

δηαρεηξηζηηθφ Ϋξγν 

ζη) ε ππνθαηΪζηαζε ηνπ αγψλα γηα θνηλσληθά δηθαηνζχλε απφ θηλάκαηα 

ηαπηφηεηαο θαη µε θπβεξλεηηθΫο νξγαλψζεηο θαη 

δ) ε εμΪπισζε ηεο δηαθζνξΪο.
8
 

Σα αέηηα ησλ νηθνλνκηθψλ θξέζεσλ (θπθιηθΪ επαλαιακβαλφκελν θαηλφκελν 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκέα, θαηΪ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο), απνηεινχλ ν ηξφπνο 

                                                 
6
 Νεγξεπφληε -∆ειηβΪλε, Μ. (2010). Η Φονική Κπίζη και η Ελληνική Σπαγυδία. Αζάλα: ΛηβΪλεο 

7
 Νεγξεπφληε -∆ειηβΪλε, Μ.,(2011), Όλη η Αλήθεια για Υπέορ και Ελλείμμαηα και Πώρ θα υθούµε. 

Θεζζαινλέθε: Ηαλφο. 
8
 Μπειαληάο, ∆.,(2014), Απιζηεπά και Εξοςζία. Ο «∆ηµοκπαηικόρ ∆πόµορ ππορ ηον οζιαλιζµό» . 

Αζάλα: Σφπνο 
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νηθνλνκηθάο ιεηηνπξγέαο ησλ θνηλσληψλ, αιιΪ θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο εμφδνπ 

απφ κηα νηθνλνκηθά θξέζε δηαθΫξνπλ ζχκθσλα κε ηηο θπξηφηεξεο νηθνλνκηθΫο 

ζεσξέεο. 

πλνπηηθΪ αλαθΫξνπκε φηη ζχκθσλα κε ηηο ζεσξέεο ηνπ Φηιειεπζεξηζκνχ (A. 

Smith) θαη ηνπ Νενθηιειεπζεξηζκνχ (M. Friedman) ε ειεχζεξε νηθνλνκέα Ϋρεη ηελ 

ηδηφηεηα λα απηνξπζκέδεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ ην θξΪηνο δελ πξΫπεη λα παξεκβαέλεη ζε 

πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ θξέζεσλ. 

Απφ ηε ζθνπηΪ ηεο ζεσξέαο ηνπ Κευλζηαληζκνχ (J. Keynes), ην θξΪηνο ζε 

θαζεζηψο ειεχζεξεο νηθνλνκέαο πξΫπεη λα επεκβαέλεη ζηελ νηθνλνκέα ζε πεξηπηψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θξέζεσλ θαη λα απμΪλεη ηελ ελεξγφ δάηεζε κε δεκφζηα Ϋξγα, αθφκε θαη 

αλ απηφ πξνθαιεέ απμάζεηο ζηα δεκνζηνλνκηθΪ ειιεέκκαηα. 

Ο J. Keynes άιπηδε φηη ηΫηνηα κΫηξα ζα απΫηξεπαλ ηελ θαηΪξξεπζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ θαη, επνκΫλσο, ζα ζπγθξαηνχζαλ ηελ αγνξΪ εξγαζέαο. 

Ο θαπηηαιηζκφο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεέ σο ν Ϊγξππλνο θχιαθαο, γηαηξφο πνπ ζα 

ζεξαπεχεη ηπρφλ αδπλακέεο.
9
 

Δπαλεξρφκαζηε θαη πΪιη ζηνλ Μαξμηζκφ (Κ. Marx), πνπ ππνζηεξέδεη πσο ε 

ειεχζεξε νηθνλνκέα δεκηνπξγεέ εμ νξηζκνχ νηθνλνκηθΫο θξέζεηο εμαηηέαο ηεο 

αληέθαζεο αλΪκεζα ζηελ απεξηφξηζηε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαένπ ζηα ρΫξηα 

ζπλερψο ιηγφηεξσλ, ηελ ππεξπξνζθνξΪ πξντφλησλ θαη ζηε ζπλερψο κεηνχκελε 

αγνξαζηηθά ηθαλφηεηα ησλ καδψλ πνπ νδεγεέ ζην λα κΫλνπλ απνχιεηεο κεγΪιεο 

πνζφηεηεο πξντφλησλ. 

ΑλαθΫξεη ν θ. Η. Σφιηνο: «Απφ ηε δεκνζέεπζε ηνπ Γ’ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαένπ, 

πΫξαζαλ άδε πΪλσ απφ εθαηφ ρξφληα, ζηε δηΪξθεηα ησλ νπνέσλ ε καξμηζηηθά ζεσξέα 

ησλ θξέζεσλ εκπινπηέζηεθε θαη απφ Ϊιιεο καξμηζηηθΫο θαη κε πξνζεγγέζεηο (ζεσξέα 

«δηαξζξσηηθψλ» θξέζεσλ, ζεσξέεο γηα ηηο «θιαδηθΫο» θξέζεηο, φπσο ελεξγεηαθά, 

πξψησλ πιψλ, δηαηξνθηθά, θξέζε πεξηβΪιινληνο θ.Ϊ.). Χζηφζν, ε ζεκαζέα ηεο 

αλΪιπζεο ηνπ Μαξμ, απφ κεζνδνινγηθά θαη ζεσξεηηθά Ϊπνςε, παξακΫλεη πΪληα 

επέθαηξε θαη απνηειεέ ζεκεέν αλαθνξΪο, ηδηαέηεξα φηαλ κηιΪκε γηα ηηο ζχγρξνλεο 

νηθνλνκηθΫο θξέζεηο.»
10

 

                                                 
9
 ΒαξνπθΪθεο ΓηΪλεο - Κνπληνχξεο ΜΪλνο Δπηζηεκνληθά επηκΫιεηα (2007) : Πολιηική Οικονομία, 

εθδφζεηο : GUTENBERG ζει. 431 
10

 Σφιηνο ΗσΪλλεο., Πεξηνδηθφ Μαπξιζηική κέτη, ηφκ. 6, ζει. 220-27. 
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χκθσλα κε ηνλ Μαξμ, νη νηθνλνκηθΫο θξέζεηο εέλαη αλαπφθεπθηεο ζηελ 

αλαπηπγκΫλε θαπηηαιηζηηθά εκπνξεπκαηηθά παξαγσγά θαη ε βαζχηεξε αηηέα ηνπο 

βξέζθεηαη ζην ραξαθηάξα ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ ζρΫζεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

αληέζεζε κεηαμχ παξαγσγάο θαη θαηαλΪισζεο. ε ζπλζάθεο θξέζεο επηδεηλψλεηαη ε 

ζΫζε ηεο εξγαηηθάο ηΪμεο, απμΪλεηαη ε αλεξγέα, αθηλεηνπνηνχληαη ζεκαληηθΪ κΫζα 

παξαγσγάο, πνιιΪ εκπνξεχκαηα παξακΫλνπλ αδηΪζεηα θαη θαηαζηξΫθνληαη, ελψ ε 

κεγΪιε κΪδα ησλ κηζζσηψλ θαη ηα επξχηεξα ιατθΪ ζηξψκαηα ππνθΫξνπλ απφ ηε 

θηψρεηα. 

ΜαξμηζηΫο θαη κε καξμηζηΫο νηθνλνκνιφγνη ζπκθσλνχλ πσο ε θαπηηαιηζηηθά 

δηαδηθαζέα Ϋρεη θπθιηθφ ραξαθηάξα, πεξλψληαο απφ ηΫζζεξηο δηαθξηηΫο θΪζεηο: 

θξέζε, χθεζε, αλαδσνγφλεζε, Ϊλνδν, θαη θαηφπηλ εθ λΫνπ λΫα θξέζε, θνθ. 

Σα πξψηα ζεκΪδηα ηεο θξέζεο εέλαη νη δπζθνιέεο δηΪζεζεο ησλ παξαρζΫλησλ 

εκπνξεπκΪησλ. ΑπμΪλεη ε δάηεζε πηζησηηθνχ θεθαιαένπ θαη αλεβαέλνπλ ηα επηηφθηα 

δαλεηζκνχ. Βαζκηαέα ε θξέζε αγθαιηΪδεη φιεο ηηο ζθαέξεο ηεο νηθνλνκέαο. Ο 

αληαγσληζκφο νμχλεηαη. Ζ παξαγσγά πΫθηεη, ε αλεξγέα απμΪλεη, κεηψλεηαη ε 

αγνξαζηηθά δχλακε ησλ εξγαηψλ, εληεέλεηαη ε εθκεηΪιιεπζε ησλ εξγαδφκελσλ κε 

εληαηηθνπνέεζε ηεο εξγαζέαο θαη πεξηθνπΫο κηζζψλ. 

Σε θΪζε ηεο θξέζεο αθνινπζεέ ε χθεζε, φπνπ ε παξαγσγά θηλεέηαη ζε ρακειΪ 

επέπεδα. ΔπΫξρεηαη βαζκηαέα κεέσζε εκπνξεπκαηηθψλ απνζεκΪησλ, πνιιΫο 

επηρεηξάζεηο θιεέλνπλ, νη εμαγνξΫο θαη ζπγρσλεχζεηο εληεέλνληαη θαη ζπληειεέηαη 

ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο ηεο παξαγσγάο. 

Σε θΪζε ηεο χθεζεο δηαδΫρεηαη ε αλαδσνγφλεζε, φπνπ ε πηψζε ησλ ηηκψλ 

ζηακαηΪ, ππΪξρεη αχμεζε απαζρφιεζεο, κηζζψλ, θαηαλαισηηθάο δάηεζεο θαη 

παξαγσγάο εηδψλ θαηαλΪισζεο. 

Αθνινπζεέ ε θΪζε ηεο αλφδνπ, ε νπνέα ραξαθηεξέδεηαη απφ αχμεζε ηεο 

βηνκεραληθάο παξαγσγάο. ΑπμΪλεη ε δάηεζε δαλεηαθνχ θεθαιαένπ, απμΪλνληαη ηα 

επηρεηξεκαηηθΪ θΫξδε γηα φζεο επηρεηξάζεηο Ϋρνπλ επηβηψζεη απφ ηε θΪζε ηεο θξέζεο, 

απμΪλεη επέζεο θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθά δξαζηεξηφηεηα. 

χκθσλα κε ηε καξμηζηηθά ζεσξέα, ε θξέζε εέλαη δπλαηφλ λα βνεζάζεη ηελ 

εξγαηηθά ηΪμε θαη ηα ιατθΪ ζηξψκαηα λα ζπλεηδεηνπνηάζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

αλαηξνπάο ησλ θπξέαξρσλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρΫζεσλ θαη λα επηδηψμνπλ ηε κεηΪβαζε 

ζην ζνζηαιηζκφ, ζηελ θνηλά θαηνρά ηεο γεο θαη ησλ κΫζσλ παξαγσγάο απφ 

ζπλεηαηξηζκΫλνπο παξαγσγνχο (θνηλσληθνπνέεζε ηεο παξαγσγάο) ψζηε ζηελ 
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θνηλσλέα λα πινπνηεζεέ ην ζχλζεκα «απφ ηνλ θαζΫλα αλΪινγα κε ηηο ηθαλφηεηΫο ηνπ, 

ζηνλ θαζΫλα αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ».
11

 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθά ηζηνξέα Ϋρνπλ ππΪξμεη πνιιΫο εζληθΫο νηθνλνκηθΫο 

θξέζεηο. 

O θαζεγεηάο θ. Κ. ΜειΪο αλαθΫξεη ζρεηηθΪ: «Δέλαη πιΫνλ παγθνέλσο απνδεθηφ 

φηη ε αλΪπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ εέλαη ζπλπθαζκΫλε κε θξέζεηο. Ο θαπηηαιηζκφο 

εέλαη Ϋλα ζχζηεκα πνπ εγγελψο ξΫπεη πξνο ηελ αληζνξξνπέα. ηε δηαδηθαζέα 

ζπλνιηθάο θαη δηεπξπκΫλεο αλαπαξαγσγάο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαένπ ε παξνπζέα 

θξέζεσλ απνηειεέ Ϋλα αιιεπΪιιεια επαλαιακβαλφκελν θαηλφκελν. Οη θξέζεηο 

ιακβΪλνπλ δηαθνξεηηθΫο κνξθΫο αλαιφγσο ζε πνην ηνκΫα ηεο νηθνλνκηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο πξσηαξρηθΪ εκθαλέδνληαη. Έηζη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο 

θξέζεηο: νηθνλνκηθΫο, ρξεκαηηζηεξηαθΫο, λνκηζκαηηθΫο ά ρξεκαηνπηζησηηθΫο. Θα 

κπνξνχζακε κε επθνιέα λα ππνζηεξέμνπκε φηη ηα ηειεπηαέα 35 ρξφληα εέκαζηε 

κΪξηπξεο κηαο ζεκαληηθφηαηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

θξέζεσλ πνπ εκθαλέζηεθαλ ηφζν ζηηο αλαπηπγκΫλεο θαπηηαιηζηηθΫο ρψξεο, φζν θαη 

ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ πιαλάηε».
12

 

ΔλδεηθηηθΪ θαη κφλν, γηα ηνλ 20ν αηψλα θαη ηηο αξρΫο ηνπ 21νπ νη πην γλσζηΫο 

θαη ηαπηφρξνλα βηβιηνγξαθηθΪ εξεπλεκΫλεο νηθνλνκηθΫο θξέζεηο, ππάξμαλ: 

● Σν ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ ηνπ 1929 ζηηο ΖλσκΫλεο Πνιηηεέεο: ε κηα 

εβδνκΪδα ζην ρξεκαηηζηάξην ηεο WallStreet «ρΪζεθαλ» 130 εθαηνκκχξηα δνιΪξηα, 

πνζφ δεθαπιΪζην ηνπ εηάζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΖΠΑ. Έηζη ηειεέσζε κηα 

μΫθξελε θνχξζα επελδχζεσλ ζην ρξεκαηηζηάξην απφ κηθξνεπελδπηΫο πνπ, 

θπλεγψληαο ην εχθνιν ρξάκα, εέραλ βΪιεη ππνζάθε ηηο πεξηνπζέεο ηνπο.
13

 

● Οη πεηξειατθΫο θξέζεηο ηνπ 1973 θαη ηνπ 1979. ηηο 17/10/1973 νη αξαβηθΫο 

ρψξεο ηνπ OAPEC απνθΪζηζαλ λα δηαθφςνπλ ηελ πξνκάζεηα πεηξειαένπ πξνο ηηο 

ρψξεο- ζπκκΪρνπο κε ην Ηζξαάι (εέρε κεζνιαβάζεη ε ζχληνκε πνιεκηθά δηΫλεμε 

Ηζξαάι κε Αέγππην, Ηνξδαλέα θαη πξέα- ν πφιεκνο ησλ 6 εκεξψλ ην 1967). 

ΑπνηΫιεζκα ππάξμε ε κεγΪιε Ϊλνδνο ηεο ηηκάο ηνπ πεηξειαένπ, εκθαλέζηεθε 

                                                 
11

 Μαξμ Κ., «Κπιηική ηος Ππογπάμμαηορ ηηρ Γκόηα», ζην Μαξμ-Έλγθειο, ΓηαιεθηΪ Έξγα, ηφκνο ΗΗ, 

ζει. 15, Αζάλα, εθδφζεηο : Αλαγλσζηέδε. 
12

 ΜειΪο Κψζηαο, Η παπούζα σπημαηοπιζηυηική κπίζη. Διακπιηά σαπακηηπιζηικά, πεξηνδηθφ 

Monthlyreview.gr, (26-9-08). 
13

 Zinn H.,(2008), «Ιζηοπία ηος λαού ηυν Ηνυμένυν Πολιηειών», εθδφζεηο Αηψξα. 
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κεγΪινο πιεζσξηζκφο θαη κεγΪιε θΪκςε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ (ΑΔΠ, 

βηνκεραληθά παξαγσγά θιπ) παγθνζκέσο. Σν 1979, ε ηζιακηθά επαλΪζηαζε ζην ΗξΪλ, 

ε αλαηξνπά ηνπ Ϊρε θαη ε εγθαζέδξπζε ζηελ εμνπζέα ηνπ Αγηαηνιαρ Υνκετλέ 

πξνθΪιεζε εθ λΫνπ πξνβιάκαηα ζηελ πεηξειατθά ξνά πξνο ηηο βηνκεραληθΫο ρψξεο 

θαη λΫα κεγΪιε αχμεζε ζηηο ηηκΫο ηνπ «καχξνπ ρξπζνχ», γεγνλφο πνπ νδάγεζε ζε 

λΫα πιεζσξηζηηθά Ϋθξεμε ζηηο ηηκΫο βαζηθψλ αγαζψλ θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ 

ζε φιν ηνλ θφζκν. 

● Ζ «Μαχξε ΓεπηΫξα» (Black Monday) ζηηο 19/10/1987, κηα ρξεκαηηζηεξηαθά 

θξέζε, κηθξφηεξσλ φκσο ζπλεπεηψλ ζε ζρΫζε κε ην 1929. ηελ θξέζε ηνπ 1987 ν 

δεέθηεο DowJones ζην ρξεκαηηζηάξην ηεο Wall Street ππνρψξεζε θαηΪ 22,6% 

πξνθαιψληαο παληθφ ζηελ παγθφζκηα ρξεκαηηζηεξηαθά αγνξΪ 

● Σν 1997 ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θξέζε μΫζπαζε ζηηο αζηαηηθΫο ρψξεο, θπξέσο 

ζηηο ΣατιΪλδε, Μαιαηζέα, Φηιηππέλεο θαη Ηλδνλεζέα Ο μΫθξελνο ξπζκφο ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηα ειιεέκκαηα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ ρσξψλ απηψλ εέραλ 

σο απνηΫιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ζπγθξαηάζνπλ ηε ζπλαιιαγκαηηθά ηζνηηκέα ησλ 

εζληθψλ λνκηζκΪησλ ηνπο κε ην δνιΪξην. Με ηελ εγθαηΪιεηςε ηεο ηζνηηκέαο 

αθνινχζεζε ξαγδαέα πηψζε ζηα ρξεκαηηζηάξηα. εκεηψλνπκε φηη ην ρξεκαηηζηάξην 

ηνπ Υνλγθ Κνλγθ ζεκεέσζε πηψζε 64% θαηΪ ηελ πεξένδν 1997- 1998. 

● Σν 2000 ππάξμε λΫα νηθνλνκηθά θξέζε εμαηηέαο ηεο θαηΪξξεπζεο ησλ ηηκψλ 

ησλ κεηνρψλ πςειάο ηερλνινγέαο. Σν ΜΪξηην ηνπ 2000, αθνχ πξνεγνπκΫλσο εέραλ 

ππΪξμεη κεγΪιεο επελδχζεηο ζε κεηνρΫο πςειάο ηερλνινγέαο, ν δεέθηεο κεηνρψλ 

πςειάο ηερλνινγέαο Nasdaq Ϋθηαζε ην ηζηνξηθφ ηνπ πςειφ Ϊλσ ησλ 5.000 κνλΪδσλ. 

Ζ «θνχζθα» Ϋζθαζε, κε ην δεέθηε Nasdaq λα ρΪλεη κΫρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 ην 

78% ηεο αμέαο ηνπ. 

● Σν 2007 ππάξμε λΫα νηθνλνκηθά θξέζε πνπ μεθέλεζε απφ ηηο ΖΠΑ θαη 

ζπγθεθξηκΫλα απφ ηνλ ηνκΫα ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλεέσλ. Σελ πξνεγνχκελε δεθαεηέα, 

πΪξα πνιιΪ δΪλεηα εέραλ ρνξεγεζεέ ζηα ακεξηθαληθΪ λνηθνθπξηΪ, ρσξέο 

πξνεγνπκΫλσο νη ηξΪπεδεο λα ειΫγμνπλ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκάο ηνπο. 

Αθνινχζεζαλ θαηαζρΫζεηο ζπηηηψλ θαη ρηιηΪδεο εμψζεηο. 

● Σελ ηειεπηαέα 20εηέα ππάξμαλ κηθξφηεξεο νηθνλνκηθΫο θξέζεηο φπσο ε θξέζε 

ηεο «Σεθέιαο» ζην Μεμηθφ ην 1994, ε αθξηθαληθά νηθνλνκηθά θξέζε ηνπ 1995, ε 

ξψζηθε νηθνλνκηθά θξέζε ηνπ 1998, ε θξέζε ζηελ Σνπξθέα ην 2000 θαη ε νηθνλνκηθά 

θξέζε ζηελ Ηζιαλδέα ην 2008. 
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Σν γεγνλφο πΪλησο εέλαη πσο ε ζπλερψο απμαλφκελε αιιειεμΪξηεζε ησλ 

νηθνλνκηψλ κεηΫηξεπε ηηο πξναλαθεξζεέζεο θξέζεηο απφ εζληθΫο ζε δηεζλεέο. άκεξα, 

ζηηο αξρΫο ηνπ 21νπ αηψλα, ζε ζπλζάθεο παγθνζκηνπνέεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζρΫζεσλ, νη θξέζεηο ζε θΪζε ρψξα, δηαηεξψληαο ηα «θιαζηθΪ» ηνπο ραξαθηεξηζηηθΪ, 

αιιεινεπεξεΪδνληαη, ελψ νη ζπλΫπεηΫο ηνπο απνδεηθλχνληαη ηδηαέηεξα επψδπλεο., 

ηδηαέηεξα ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθΫξεηαο ηεο επξσδψλεο, φπσο ε ειιεληθά νηθνλνκέα.  

 

1.3. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα – Γαλεηαθέο ζπκβάζεηο 

 

Γηα πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο ηα αέηηα ηεο ειιεληθάο θξέζεο απνηεινχλ 

ζπλΫρεηα ηεο θξέζεο ηεο Ακεξηθάο, ην 2008, ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ, πηζηεχσ 

ζηελ επηδεέλσζε ηεο ζπλΫβαιαλ επέζεο νη αληηθΪζεηο θαη ε κεηαπξαηηθά θαηεχζπλζε 

ηνπ ληφπηνπ θεθαιαένπ, ε αλεπΪξθεηα ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε θιεπηνθξαηέα, ν 

ιατθηζκφο, ε απνδηΪξζξσζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκΫα θαη ε κε «νξγΪλσζε» ηνπ 

ειιεληθνχ θξΪηνπο. 

Ζ επηδεξκηθά νηθνλνκεηξηθά πξνζΫγγηζε ηεο ειιεληθάο θξέζεο εζηηΪδεη ζηελ 

θαθνδηαρεέξηζε θαη απεξηζθεςέα. κσο παξφιν πνπ ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα 

εληνπέδνληαη Ϋληνλα δελ απνηεινχλ ηα αέηηα ηεο θξέζεο αιιΪ ηα απνηειΫζκαηα κηαο 

βαζχηεξεο θξέζεο. 

Ζ νηθνλνκηθά θξέζε γέλεηαη θαηαλνεηά σο ζπλΫπεηα κηαο βαζηΪο εζηθάο θξέζεο. 

Ζζηθά θξέζε ζεκαέλεη αδπλακέα επηβξΪβεπζεο ηνπ θαινχ θαη ηηκσξέαο ηνπ θαθνχ. 

Δθφζνλ ε θξέζε αμηψλ δελ μεπεξαζηεέ θαη ηε ζΫζε ηεο αλνκέαο δελ πΪξεη κηα 

θνηλσλέα δηθαένπ, εέλαη αδχλαην λα βγνχκε απφ ηε δέλε, φζν βαξηΪ νηθνλνκηθΪ κΫηξα 

θαη αλ παξζνχλ.
14

 

Ζ Ϋιιεηςε εμεηδηθεπκΫλσλ νηθνλνκηθψλ γλψζεσλ εθ κΫξνπο κνπ θαζηζηνχλ 

αδχλαην λα ππεξαζπηζηψ απνηειεζκαηηθΪ ηνλ φπνην ηζρπξηζκφ. 

Σν ζέγνπξν πΪλησο εέλαη πσο ν ιαφο καο, κεηΪ ηελ ηειεπηαέα νηθνλνκηθά θξέζε 

πνπ μΫζπαζε ην 2008 ζε παγθφζκην επέπεδν θαη ηδηαέηεξα ζηελ παηξέδα καο κεηΪ ην 

2010, βηψλεη πξσηφγλσξεο ζπλΫπεηεο, κεέσζε ηνπ ΑΔΠ (20%), αχμεζε αλεξγέαο 

(25%), πηψζε βηνηηθνχ επηπΫδνπ, δηεχξπλζε ηεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθά 

πεξηζσξηνπνέεζε. 

                                                 
14

 Πνιέηεο, Γ. , (2014), ΝΑ ΗΚΩΘΟΤΜΕ ΟΡΘΙΟΙ, εθδφζεηο ΦΤΥΟΓΗΟ, ζει. 20, εηζαγσγά 
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Πξφθεηηαη γηα κηα νηθνλνκηθά θξέζε πνπ, εθηφο απφ ηηο ζπλΫπεηεο δηΪξξεμεο 

ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο καο, απνδεηθλχεη θαη ηελ θξέζε ηεο επξσδψλεο ηελ 

αδπλακέα ηεο λα παξΫκβεη ζην πιαέζην θνηλσληθάο δηθαηνζχλεο, ηεο αιιειεγγχεο θαη 

ηεο ζπλνράο αιιΪ αληέζεηα πξνρσξΪ ζηε ιάςε κΫηξσλ, ηα γλσζηΪ «Μλεκφληα», πνπ 

επηηεέλνπλ ηελ χθεζε θαη δηεπξχλνπλ ηηο θνηλσληθΫο αληζφηεηεο. 

Με ηνλ φξν «Μλεκφλην» ελλννχκε ηνπο δχν (2) λφκνπο πνπ ςάθηζε ε Βνπιά 

ησλ Διιάλσλ: ν Νφκνο 3845/2010 θαη ν Νφκνο 4046/2012. Σν πξψην κλεκφλην 

ππάξμε πξναπαηηνχκελν γηα ηελ παξνρά νηθνλνκηθάο βνάζεηαο πξνο ηε ρψξα χςνπο 

110 δηο euro θαη ην δεχηεξν κλεκφλην ππάξμε πξναπαηηνχκελν γηα ηε παξνρά 

νηθνλνκηθάο βνάζεηαο πξνο ηε ρψξα χςνπο 30 δηο euro . 

Οη δπν απηνέ λφκνη θηλνχληαη πεξέπνπ ζην έδην πιαέζην θαη αθνξνχλ: 

Α) χλαςε δαλεηαθψλ ζπκβΪζεσλ: θπξψλνπλ δαλεηαθΫο ζπκβΪζεηο κεηαμχ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζένπ θαη ησλ κεραληζκψλ ρξεκαηνπηζησηηθάο ζηάξημεο πνπ 

δεκηνχξγεζε θαη εμΫιημε ε επξσδψλε. Δπέζεο, θπξψλνπλ δαλεηαθΫο ζπκβΪζεηο 

κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ θαη ηνπ ΓΝΣ θαζψο θαη ζπκβΪζεηο αληαιιαγάο 

νκνιφγσλ κεηαμχ ηεο ΣξΪπεδαο ηεο ΔιιΪδνο, ησλ κεραληζκψλ ρξεκαηνπηζησηηθάο 

ζηάξημεο αιιΪ θαη ηδησηψλ. 

Β) Δπηθχξσζε κλεκνλέσλ ζπλεξγαζέαο ζε ζΫκαηα νηθνλνκηθάο πνιηηηθάο θαη 

ζπγθεθξηκΫλα: ην Μλεκφλην Οηθνλνκηθάο θαη Υξεκαηνπηζησηηθάο Πνιηηηθάο 

(MEFP), ην νπνέν αθνξΪ ζηνπο ζηφρνπο ηεο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο, ην 

Μλεκφλην Καηαλφεζεο ζηηο ζπγθεθξηκΫλεο πξνυπνζΫζεηο νηθνλνκηθάο πνιηηηθάο 

(MΟU), ην νπνέν αθνξΪ ζηηο παξεκβΪζεηο ζηνπο ηνκεέο πνιηηηθάο πνπ δεζκεχνληαη 

λα πινπνηάζνπλ νη ειιεληθΫο θπβεξλάζεηο θαη ηΫινο ην Μλεκφλην Σερληθάο 

πλεξγαζέαο (TMU). 

Γηα ηελ πινπνέεζε ησλ φζσλ πξνβιΫπνληαη ζηνπο 2 λφκνπο, απαηηνχληαη κηα 

ζεηξΪ εθαξκφζηεθαλ λφκσλ θαζψο θαη κηα ζεηξΪ απφ Τπνπξγηθψλ ΑπνθΪζεσλ, 

Πξνεδξηθψλ ΓηαηαγκΪησλ θαη ΠξΪμεσλ Ννκνζεηηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ. 

Ζ εθαξκνγά ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηνπο λφκνπο αμηνινγεέηαη 

απφ ηελ ηξηκεξά επνπηεέα (ηξφηθα), ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ηελ απνζηνιά ειεγθηψλ 

απφ ην ΓΝΣ, ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά θαη ηελ Δπξσπατθά Κεληξηθά ΣξΪπεδα. Ζ 

ηξφηθα εμεηΪδεη ηελ πξφνδν ηεο πινπνέεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηελ ειιεληθά ΚπβΫξλεζε. ΜΫζα απφ ηηο αμηνινγάζεηο ησλ κλεκνλέσλ 

κπνξεέ θαλεέο λα δηαπηζηψζεη πνηεο «πξναπαηηνχκελεο δξΪζεηο» Ϋρνπλ πινπνηεζεέ. 
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ηε ζπλΫρεηα ζα πξνζπαζάζνπκε λα επηθεληξσζνχκε ζηνπο λφκνπο πνπ 

αθνξνχλ ην ρψξν ηεο Δθπαέδεπζεο. 

ΠαξΪ ηελ αληέζεζε πνπ Ϋθθξαδε πξνεθινγηθΪ ζηα «κλεκφληα» ε θπβΫξλεζε 

πνπ πξνΫθπςε απφ ηηο εθινγΫο ηεο 25εο Ηαλνπαξένπ 2015 νδεγεέηαη, απηΫο ηηο εκΫξεο, 

ζε κηα λΫα δαλεηαθά ζχκβαζε, 3ν «Μλεκφλην», χςνπο πεξέπνπ 86 δηο euro κε φξνπο 

δπζκελΫζηεξνπο ησλ 2 πξψησλ θαη ιάςε λΫσλ πθεζηαθψλ κΫηξσλ. 

 

 1.4. Δθπαίδεπζε θαη νηθνλνκηθή θξίζε - Γεληθά 

 

Δθπαέδεπζε: Ο φξνο Δθπαέδεπζε εέλαη πνιπζεκηθφο. «Ζ πνιπζεκέα ηνπ φξνπ 

κπνξεέ λα απνδνζεέ, ζε γεληθΫο γξακκΫο, ζε ηξεέο ζρεηηθΪ αιιειεμαξηψκελνπο 

παξΪγνληεο: ηηο πνιηηηζκηθΫο θαη πλεπκαηηθΫο παξαζηΪζεηο κηαο ρψξαο, ηηο 

θνηλσληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο θαη ηηο δηαθνξεηηθΫο αλαπαξαζηΪζεηο ηεο 

εθπαέδεπζεο ζε θΪζε θνηλσληθά νκΪδα. ΓπλΪκεη απηψλ ησλ παξαγφλησλ, κπνξνχκε 

λα δηαθξέλνπκε ηΫζζεξηο δηαθνξεηηθΫο ρξάζεηο ηνπ φξνπ εθπαέδεπζε σο ηζνδχλακνπ 

ηνπ πηπρένπ, σο πνιχπιεπξεο θαιιηΫξγεηαο, σο θαηΪξηηζεο γηα ηελ απφθηεζε 

δεμηνηάησλ θαη, ηΫινο, σο πνιχπιεπξεο θαιιηΫξγεηαο θαη ζπλΪκα δπλαηφηεηαο 

θαηΪθηεζεο ηεο γλψζεο».
15

 

Ζ εθπαέδεπζε, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε, φηη απνηειεέ ζχλνιν απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ Ϋρνπλ ζθνπφ ηελ επέδξαζε κε ζπγθεθξηκΫλν ηξφπν ζηε ζθΫςε, 

ζην ραξαθηάξα θαη ζηε ζσκαηηθά αγσγά ηνπ αηφκνπ. 

χκθσλα κε ηνλ E. Durkheim, ε εθπαέδεπζε νξέδεηαη ε δξΪζε πνπ 

θαηεπζχλεηαη απφ ηηο γεληΫο ησλ ελειέθσλ ζηηο γεληΫο εθεέλεο πνπ δελ εέλαη αθφκα 

αξθεηΪ ψξηκεο γηα ηελ θνηλσληθά δσά. 

Ζ δηΪηαμε ηνπ πληΪγκαηνο ηεο ΔιιΪδαο πξνβιΫπεη θαη πξνζβιΫπεη ε 

εθπαέδεπζε λα απνηειεέ δεκφζην αγαζφ φπνπ ηελ επνπηεέα θαη ηελ επζχλε ηελ Ϋρεη ε 

Πνιηηεέα. 

Ζ ζπληαγκαηηθά απηά πξφβιεςε Ϋκκεζα, αλ φρη Ϊκεζα, αλαγλσξέδεη ην ξφιν 

ηεο εθπαέδεπζεο ζηνλ θνηλσληθφ επηκεξηζκφ ηεο εξγαζέαο, αιιΪ θαη ηε ζεκαζέα ηεο 

αλαθνξηθΪ κε ηελ αλαπαξαγσγά ηεο γλψζεο· παξΪιιεια, ζπλδΫεη Ϊξξεθηα ηελ 

εθπαέδεπζε κε ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθάο θαη πνιηηηθάο ζπλεέδεζεο ησλ πνιηηψλ 

ηεο ρψξαο. 

                                                 
15

 Κππξηαλφο Π., ςγκπιηική Ιζηοπία ηηρ Ελληνικήρ Εκπαίδεςζηρ, ζει 15. 
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Ο παηδαγσγφο J. Piaget αλαθΫξεη: «Ζ εθπαέδεπζε ζπλέζηαηαη ζηε δηακφξθσζε 

δεκηνπξγψλ, αθφκε θη αλ δελ ππΪξμνπλ πνιινέ, αθφκε θη αλ νη δεκηνπξγέεο ηνπ ελφο 

εέλαη κηθξφηεξεο ηνπ Ϊιινπ. ΥξεηΪδεηαη ε δηακφξθσζε εθεπξεηψλ, αλαθαηληζηψλ, φρη 

θνκθνξκηζηψλ».
16

 

χκθσλα κε ηνλ Dewey, ζηνηρεέα εθπαέδεπζεο ελππΪξρνπλ ζε θΪζε 

επηθνηλσλέα θαη αιιειεπέδξαζε, φκσο σο εθπαέδεπζε κπνξνχκε λα ζεσξάζνπκε 

κφλν Ϋλα ζχλνιν απφ δηαδηθαζέεο ζρεηηθΪ νξγαλσκΫλεο θαη επαλαιακβαλφκελεο. 

Ζ εθπαέδεπζε κπνξεέ λα εέλαη Ϊηππε, κε ηππηθά θαη ηππηθά. 

Άηππε εθπαέδεπζε ζεσξεέηαη εθεέλε πνπ ιακβΪλεη ρψξα ζε θαζεκεξηλΫο 

ζπλαλαζηξνθΫο, ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπέηη, ζην ρψξν εξγαζέαο, ζηε γεηηνληΪ θιπ. 

Mε ηππηθά εθπαέδεπζε ελλννχκε ηε δηα βένπ εθπαέδεπζε, ηε ζπλερηδφκελε 

θαηΪξηηζε, ζεκηλΪξηα θιπ. 

Σππηθά εθπαέδεπζε εθεέλε πνπ πξνζθΫξεηαη απφ ζεζκνζεηεκΫλνπο απφ ηελ 

πνιηηεέα ζρνιηθνχο κεραληζκνχο, δεκφζηνπο ά ηδησηηθνχο, πνπ πιεξνχλ ηξεέο 

πξνυπνζΫζεηο: 

Α) Σεινχλ Ϊκεζα ά Ϋκκεζα, ππφ ηελ επνπηεέα κηαο αξράο, πνπ θαζνξέδεη ηη, πψο 

θαη πφζν ζα δηδαρζεέ θαζψο θαη απφ πνηνπο. 

Β) Οη ζρνιηθνέ απηνέ κεραληζκνέ, κε Ϊιια ιφγηα, ηα εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα 

εέλαη θαηΪ θαλφλα επαξθψο νξγαλσκΫλα ζηα πιαέζηα ελφο νηθνδνκάκαηνο 

ζπληηζΫκελνπ απφ ηξεηο βαζκέδεο: πξσηνβΪζκηα, δεπηεξνβΪζκηα θαη ηξηηνβΪζκηα. Σν 

θξΪηνο νξέδεη πνηεο βαζκέδεο εέλαη ππνρξεσηηθΫο, πνηνη κπνξνχλ λα θνηηάζνπλ ζηε 

θΪζε κηα απφ απηΫο θαη πσο γέλεηαη ε κεηΪβαζε απφ ηε κέα βαζκέδα ζηελ Ϊιιε. 

Γ) Οη ζπνπδΫο θαη ε επέδνζε ζηα ηδξχκαηα απηΪ πηζηνπνηνχληαη απφ 

αλαγλσξηζκΫλν πηζηνπνηεηηθφ, ην πηπρέν, ην νπνέν επΫρεη ζΫζε ηππηθνχ πξνζφληνο 

γηα ηελ Ϊζθεζε ελφο επαγγΫικαηνο ά ηε δηεθδέθεζε κηαο ζΫζεο εξγαζέαο ζηνλ 

δεκφζην ά ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα.
17

 

χκθσλα κε ηα δεδνκΫλα ηνπ 1998, 113 εθαηνκκχξηα παηδηΪ δελ πάγαηλαλ ζην 

ζρνιεέν. ηελ πξνζπΪζεηα λα αληηκεησπηζηεέ απηά ε θαηΪζηαζε, ζην Παγθφζκην 

Φφξνπκ γηα ηελ Δθπαέδεπζε, πνπ δηεμάρζε ζην ΝηαθΪξ ην 2000, 164 θπβεξλάζεηο 

δάισζαλ φηη δεζκεχνληαη λα επηηχρνπλ εθπαέδεπζε γηα φινπο θαη εληφπηζαλ πΫληε 

ζηφρνπο πνπ πξΫπεη λα επηηεπρζνχλ κΫρξη ην 2015!!!: 

                                                 
16

 https://el.wikipedia.org/, πξνζπειΪζηεθε ζηηο 3-8-2015. 

17
 Κππξηαλφο Π., ςγκπιηική Ιζηοπία ηηρ Ελληνικήρ Εκπαίδεςζηρ, ζει 18, 19. 

https://el.wikipedia.org/
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1. Τπνρξεσηηθά, πνηνηηθά θαη δσξεΪλ πξσηνβΪζκηα εθπαέδεπζε γηα φια 

ηα παηδηΪ. 

2. Ηζφηεηα επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζε θαηΪιιειε εθπαέδεπζε θαη 

πξνγξΪκκαηα δηα βένπ κΪζεζεο. 

3. Πεξηνξηζκφο θαηΪ 50% ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ησλ ελειέθσλ κΫρξη ην 

2015, ηδηαέηεξα ησλ γπλαηθψλ, θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε βαζηθά εθπαέδεπζε θαη 

ζπλερηδφκελε θαηΪξηηζε γηα φινπο ηνπο ελάιηθεο. 

4. ΔμΪιεηςε ησλ αληζνηάησλ κεηαμχ ησλ θχισλ, κε Ϋκθαζε ζηελ 

ελδπλΪκσζε ησλ θνξηηζηψλ θαη ηελ πνιχπιεπξε εθπαέδεπζά ηνπο. 

5. Βειηέσζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο πνηνηηθάο εθπαέδεπζεο, ηδηαέηεξα 

φζσλ ζπκβΪιινπλ ζηνλ αιθαβεηηζκφ, ηελ ελέζρπζε ηεο αξηζκεηηθάο ηθαλφηεηαο θαη 

Ϊιισλ απαξαέηεησλ πξνζφλησλ γηα ηε δσά ηνπ αηφκνπ (UNESCO, World Education 

Forum, Dakar, 2000). 

Σν Φφξνπκ ηνπ ΝηαθΪξ φξηζε ηελ UNESCO σο ζπληνληζηά ησλ δξΪζεσλ γηα 

ηελ επέηεπμε απηψλ ησλ θηιφδνμσλ ζηφρσλ. Γπζηπρψο φκσο, φρη κφλν δελ Ϋγηλαλ 

επαξθά βάκαηα πξνο απηάλ ηελ θαηεχζπλζε αιιΪ ηα ζηνηρεέα δεέρλνπλ πσο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζην δηΪζηεκα 2008-2012, νη δεέθηεο επηδεηλψζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ ηα παξαθΪησ: 

 Σν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο γηα παηδηΪ θΪησ ησλ πΫληε εηψλ απμάζεθε. 

 Σν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ εξγΪδνληαη ζε επηθέλδπλεο εξγαζέεο απμάζεθε. 

 Σν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ πεγαέλνπλ ζην ζρνιεέν κεηψζεθε δξακαηηθΪ. 

(ζρνιηθά δηαξξνά). 

 Τπάξμε κεέσζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ πνπ δηαηέζεληαη ζηελ εθπαέδεπζε. 

 Τπάξμε ππνρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκΪησλ αληηζηαζκηζηηθάο εθπαέδεπζεο 

(π.ρ. εληζρπηηθά δηδαζθαιέα). 

 Τπάξμε θιεέζηκν πνιιψλ ζρνιεέσλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο UNESCO, 

ην 2012, 57,8 εθαηνκκχξηα παηδηΪ ζε φιν ηνλ θφζκν δελ ζα θαηαθΫξνπλ λα πΪλε 

θαζφινπ ζρνιεέν.
18

 

                                                 
18

 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002281/228184E.pdf ,   πξνζπειΪζηεθε 25-7-2015 
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1.5. Δθπαίδεπζε θαη νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα 

 

Ζ ρψξα καο θηππάζεθε απφ ηελ νηθνλνκηθά ζχειια θαη βξΫζεθε εθηεζεηκΫλε 

απΫλαληη ζηνπο ηζρπξνχο. Ζ Ϋθζεζε δελ νθεέιεηαη ζηελ απνηπρέα κφλν ζηελ 

απζηεξφηεηα ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγέαο ηνπ επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ 

ζπζηάκαηνο, αιιΪ ζηελ απνηπρέα ηεο ρψξαο λα αμηνπνηάζεη ηνπο θαλφλεο πξνο 

φθεινο ηεο. 

ε θΪζε θνηλσλέα αλαπηχζζνληαη πνιιΫο δηαθνξεηηθΫο ηδενινγηθΫο αληηιάςεηο. 

ηαλ Ϋλα ζχζηεκα αληηιάςεσλ επηθξαηάζεη Ϋλαληη Ϊιισλ, δηακνξθψλεη ηελ 

θπξέαξρε ηδενινγέα. Απηά ηελ ηδενινγέα πηνζεηεέ θαη αλαπαξΪγεη ην θξΪηνο κΫζα απφ 

ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο ηεο εθπαέδεπζεο, ησλ ΜΫζσλ Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο, 

ηεο βηνκεραλέαο ηεο θνπιηνχξαο.
19

 Οη επηπηψζεηο ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο 

ζηελ εθπαέδεπζε ζηελ ΔιιΪδα απνηεινχλ πνιπδηΪζηαην θνηλσληθφ θαηλφκελν ζηελΪ 

ζπζρεηηδφκελν κε ηηο ζπλΫπεηεο ηεο θξέζεο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πεξηβΪιινλ. Οη επηπηψζεηο απηΫο απνηππψλνληαη ζηα νηθνλνκηθΪ κεγΫζε πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθπαέδεπζε (πρ. πνζνζηφ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεέα ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, απνδνρΫο εθπαηδεπηηθψλ θιπ) θαη ζηηο αιιαγΫο ζην ζεζκηθφ πιαέζην 

(π.ρ. εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο, ζπγρσλεχζεηο, πξφγξακκα ζπνπδψλ θ.ιπ.), ελψ επΫδξαζαλ 

πνηθηιφηξνπα ζηηο ζρΫζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ παξαγφλησλ. 

ηελ ΔιιΪδα, ζε Ϋξεπλα ηεο Pulse RC ην 2012 ζε καζεηΫο δεπηεξνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο, Ϋλα ζηα πΫληε παηδηΪ ζε νηθνγΫλεηεο κε νηθνλνκηθΫο δπζθνιέεο 

παξνπζηΪδεη κΫηξηα Ϋσο θαθά επέδνζε, ελψ αληηζΫησο ζηηο εχπνξεο νηθνγΫλεηεο ην 

πνζνζηφ απηφ γέλεηαη 1 ζηα 12. ηελ έδηα Ϋξεπλα ηα παηδηΪ ηνπ Λπθεένπ ησλ 

νηθνγελεηψλ κε νηθνλνκηθΫο δπζθνιέεο δελ θΪλνπλ νχηε ηδηαέηεξα καζάκαηα νχηε 

θξνληηζηάξηα ζε πνζνζηφ 39%, ελψ ζηηο νηθνγΫλεηεο κε κΫηξηα νηθνλνκηθά 

θαηΪζηαζε ην αληέζηνηρν πνζνζηφ εέλαη 24%.  
20

 

ΠξΫπεη πΪλησο λα επηζεκαλζεέ πσο θαη πξηλ ηελ θξέζε νη ελδεέμεηο ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πεξέ ηελ εθπαέδεπζε παξνπζέαδαλ πξνβιεκαηηθά 

εηθφλα, ηδηαέηεξα ζπγθξηλφκελα κε αληέζηνηρα κεγΫζε Ϊιισλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο (γηα παξΪδεηγκα, ην 2008 ε δεκφζηα δαπΪλε γηα ηελ εθπαέδεπζε ζηελ 

                                                 
19

 Πνιέηεο, Γ. , (2014), ΝΑ ΗΚΩΘΟΤΜΕ ΟΡΘΙΟΙ, εθδφζεηο ΦΤΥΟΓΗΟ, ζει. 21 εηζαγσγά 

20
http://www.esos.gr/arthra/parembatikes-symperifores/ereyna-gia-thn-paidikh-bia-ena-sta-pente-

paidia-exei-zhthsei-na-allajei-sxoleio. πξνζπειΪζηεθε ζηηο 5-8-2015 
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ΔιιΪδα απνηεινχζε ην 3,8% ηνπ ΑΔΠ Ϋλαληη ηνπ 4,9% πνπ άηαλ ν κΫζνο φξνο ηεο 

επξσδψλεο ηελ έδηα ρξνληΪ.
21

 

ΠξνζπΪζεηεο δηεξεχλεζεο ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο πξφζθαηεο 

νηθνλνκηθάο θξέζεο ζηελ ειιεληθά εθπαέδεπζε Ϋρεη επηρεηξεζεέ κφλν ζην καζεηηθφ 

πιεζπζκφ, κΫζσ δηαθφξσλ εξεπλψλ. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνπκε ηελ Ϋξεπλα πνπ 

δηεμάρζε απφ ηνλ θ. Ν. ΑλαζηαζΪην ζε 224 καζεηΫο γπκλαζένπ, ειηθέαο 12-15 εηψλ, 

ζην 9ν ΓπκλΪζην ΚαιιηζΫαο θαη ηα απνηειΫζκαηα ηεο νπνέαο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ 

«Δθεκεξέδα ησλ πληαθηψλ».
22

 

ηελ Ϋξεπλα θαηαγξΪθνληαη παξαζηΪζεηο ησλ παηδηψλ - ν ηξφπνο, δειαδά, πνπ 

βηψλνπλ ηα θνηλσληθΪ θαη νηθνλνκηθΪ πξνβιάκαηα. ΠΫξαλ ησλ πιηθψλ δηαζηΪζεσλ 

ηεο θξέζεο (αδπλακέα πνιιψλ καζεηψλ λα πιεξψζνπλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθΫο 

επηζθΫςεηο θαη ηηο εθδξνκΫο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιεέν, λα δψζνπλ ρξάκαηα 

γηα ηα πιηθΪ πνπ ρξεηΪδνληαη ζε νξηζκΫλα καζάκαηα, φπσο π.ρ. γηα ην κΪζεκα ηεο 

ηερλνινγέαο, θσηνηππέεο θιπ), ζηελ Ϋξεπλα θαηαγξΪθνληαη δηΪθνξα ελδηαθΫξνληα 

ζηνηρεέα. Γηα παξΪδεηγκα, 86% ησλ εξσηεζΫλησλ ζεσξνχλ φηη ππΪξρεη Ϋμαξζε ηεο 

βέαο ζην ζρνιηθφ πεξηβΪιινλ ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο, 44% δειψλνπλ πσο 

εμαηηέαο ηεο ππΪξρνπζαο θξέζεο δελ ελδηαθΫξνληαη γηα ηα καζάκαηΪ ηνπο θαη γηα ηνλ 

έδην ιφγν, 41% ησλ εξσηεζΫλησλ δελ ελδηαθΫξνληαη γηα θνηλσληθΫο ζπλαλαζηξνθΫο. 

Σν 20% ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξνηέζεληαη λα ζπνπδΪζνπλ φρη ζε ζρΫζε κε ην ηη 

ζα άζειαλ λα θΪλνπλ, αιιΪ ιακβΪλνληαο ππφςε ηνπο ηελ πηζαλφηεηα 

επαγγεικαηηθάο απνθαηΪζηαζεο. Σν Ϋλα ηξέην ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δειψλνπλ φηη ε 

ζπκπεξηθνξΪ ησλ γνληψλ ηνπο Ϋρεη αιιΪμεη ηα ηειεπηαέα ρξφληα, ελψ γηα ην 40% ησλ 

νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ππνβαζκέζηεθε ην βηνηηθφ επέπεδν. Σν 60% ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ επηζπκνχλ λα εθθξΪζνπλ Ϋκπξαθηα ηελ νξγά ηνπο, ελψ ειπηδνθφξν 

εέλαη ην πνζνζηφ (80%) ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ δειψλνπλ φηη εέλαη πην 

απνθαζηζκΫλνη λα παιΫςνπλ γηα Ϋλα θαιχηεξν κΫιινλ. 

ηα ζπκπεξΪζκαηα, ν θ. ΑλαζηαζΪηνο επηζεκαέλεη πσο: «Θεσξνχκε 

ζεκαληηθφηεξα επξάκαηα ηεο Ϋξεπλαο ηε κνλαμηΪ, ηε ζιέςε, ην Ϊγρνο, ηελ 

                                                 
21

 Eurostat - εθεκεξέδα Διεπζεξνηππέα, Ϊξζξν Γάκεηξαο ΚαδδΪ κε ηέηιν «Παηδεέα off line», 3/2/08. 

22
 ΑλαζηαζΪηνο Ν. Έξεπλα γηα ηηο ςπρνζσκαηηθΫο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο θαη ηεο 

αλεξγέαο ζηνπο καζεηΫο-Δθεκεξέδα ησλ πληαθηψλ, Ϊξζξν Υξ. ΚΪηζηθα κε ηέηιν «ΑπνθαζηζκΫλνη λα 

παιΫςνπλ γηα Ϋλα θαιχηεξν αχξην», (28/4/2014). 
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αλαζθΪιεηα θαη ηελ αγσλέα γηα ην κΫιινλ απφ ηα νπνέα δηαθαηΫρνληαη πνιιΪ παηδηΪ, 

κε αλππνιφγηζηεο ζπλΫπεηεο ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθά ηνπο ηζνξξνπέα.». 

ΑλΪινγε Ϋξεπλα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ γηα ηηο ζπλΫπεηεο ηεο θνηλσληθάο 

θαη νηθνλνκηθάο θξέζεο ζηε δσά ησλ καζεηψλ ζε 1211 καζεηΫο θαη καζάηξηεο (396 

γπκλαζένπ θαη 815 ιπθεένπ), ζε 22 ζρνιεέα παλειιαδηθΪ, δηαπηζηψλεη αλακελφκελεο 

αξλεηηθΫο αιιαγΫο ζην επέπεδν δηαβέσζάο ηνπο γηα ην (70%) ελψ ην 29% ησλ 

καζεηψλ ζπδεηνχλ ζηηο νηθνγΫλεηΫο ηνπο ηελ πηζαλφηεηα κεηαλΪζηεπζεο ελφο 

ηνπιΪρηζηνλ κΫινπο ηεο ζην εμσηεξηθφ. ΔλδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ην γεγνλφο πσο 

ζηελ έδηα Ϋξεπλα, ην 57% ησλ καζεηψλ πηζηεχεη πσο ην ζρνιεέν δελ ηνπο πξνζθΫξεη 

ηελ αλαγθαέα ππνζηάξημε ψζηε λα αληηκεησπέζνπλ θαιχηεξα ηηο ζπλΫπεηεο ηεο 

θξέζεο, ελψ ην 76% ζεσξεέ πσο ην ζρνιεέν κπνξεέ θαη πξΫπεη λα απνθηάζεη 

«θνηλσληθφ» ραξαθηάξα (πρ. δηαλνκά θαγεηνχ, δξΪζεηο βνάζεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θξέζεο θιπ). Δπέζεο ην 82% ησλ εξσηεζΫλησλ ζεσξεέ φηη εμαηηέαο ηεο θξέζεο 

ππάξμαλ ζνβαξΫο ζπλΫπεηεο ζην ζρνιεέν ηνπ.
23

 

Οη ζεσξέεο ηνπ δφγκαηνο ηνπ ζνθ
24

 ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζπλεηδεηΪ απφ ηηο 

θπβεξλάζεηο ζηελ ΔιιΪδα ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο ηνπ 2010 θαη Ϋπεηηα, ιακβΪλνληαο 

ππφςε ηε ζεηξΪ ησλ ζαξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζηελ εθπαηδεπηηθά 

λνκνζεζέα, ην αδηακθηζβάηεην γεγνλφο εέλαη πσο κΫζα ζε 5 ρξφληα, δεκηνπξγάζεθε 

ζηελ ειιεληθά εθπαέδεπζε Ϋλα ηειεέσο δηαθνξεηηθφ θιέκα θαη εληειψο δηαθνξεηηθΫο 

ζπλζάθεο. 

Σα λΫα δεδνκΫλα Ϋρνπλ δηακνξθψζεη Ϋλα ζαθψο πεξηζζφηεξν ηαμηθφ ζρνιεέν 

γηα ηνπο καζεηΫο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνέ Ϋρνπλ βξεζεέ αληηκΫησπνη κε πνιιΫο λΫεο 

δπζρΫξεηεο αλαθνξηθΪ κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ξφιν ηνπο, ζε κηα θνηλσλέα πνπ δεηΪ 

απφ ηελ εθπαέδεπζε φρη κφλν ηελ κεηαβέβαζε γλψζεσλ αιιΪ θαη ηελ θαιιηΫξγεηα 

ζηΪζεσλ, φπσο θαη ηελ πηνζΫηεζε αμηψλ εθ κΫξνπο ησλ καζεηψλ. 

Οη ζπλΫπεηεο ηεο θξέζεο θαέλεηαη λα επεξεΪδνπλ ζεκαληηθΪ ην κνξθσηηθφ 

πεδέν αιιΪ θαη ην θνηλσληθνπνιηηηθφ ξφιν ηνπ ζρνιεένπ πνπ νθεέιεη λα ζπκβΪιιεη 

ζηε δεκηνπξγέα κειινληηθψλ θνηλσληθΪ ελεξγψλ, δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ. 
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 Πεξηνδηθφ Εκπαιδεύυ, Ϊξζξν, (12/6/2012). 

24
 Klein N., Σο Δόγμα ηος οκ, εθδφζεηο: ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ – Α. ΛΗΒΑΝΖ, Αζάλα 2010, ζει. 34. 
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1.6. ρνιηθή δηαξξνή 

 

νβαξφ θνηλσληθφ πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξέζεο θαη ησλ 

ζθιεξψλ νηθνλνκηθψλ κΫηξσλ σο πξνο ηελ εγθαηΪιεηςε ηνπ ζρνιεένπ απφ ηνπο 

καζεηΫο ηεο πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο. Πεξηζζφηεξα απφ 

16.000 εέλαη ηα παηδηΪ πνπ εγθαηΫιεηςαλ ηηο ζρνιηθΫο αέζνπζεο ηελ ηειεπηαέα 

πεληαεηέα ησλ κλεκνλέσλ, ζχκθσλα κε ηα επέζεκα ζηνηρεέα ηνπ Τπνπξγεένπ 

Παηδεέαο πνπ δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα. 

Ζ κεηαλΪζηεπζε ησλ γνλΫσλ, ε αιιαγά πξνηεξαηνηάησλ ησλ πνιηηψλ πνπ 

πξνζπαζνχλ λα αληεπεμΫιζνπλ ζην δνθεξφ νηθνλνκηθφ θιέκα ηεο ρψξαο αιιΪ αθφκα 

θαη ε αλΪγθε βνάζεηαο ζε αγξνηηθΫο θαη θηελνηξνθηθΫο εξγαζέεο ηεο νηθνγΫλεηαο, 

θπξέσο ζηελ επαξρέα, απνηεινχλ ιφγνπο πνπ ζπκβΪιινπλ ζην θαηλφκελν. 

χκθσλα κε ηα αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα πνπ παξνπζέαζε ην ππνπξγεέν Παηδεέαο, 

θαηΪ ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2010-2011 εγθαηΫιεηςαλ ην ζρνιεέν ζπλνιηθΪ 3.417 παηδηΪ, ην 

2011-2012 Ϋθπγαλ 3.646 παηδηΪ, ην 2012-2013 εγθαηΫιεηςαλ 4.860 παηδηΪ θαη ην 

2013-2013 πΫξπζη ε ζρνιηθά δηαξξνά αθνξνχζε ζε 4.502 παηδηΪ. πλνιηθΪ δειαδά 

κΫζα ζε ηΫζζεξα ρξφληα εγθαηΫιεηςαλ ην ζρνιεέν 16.425 παηδηΪ.
25

 

Αλ θαη ν αξηζκφο θαέλεηαη κηθξφο κπξνζηΪ ζηηο πεξέπνπ 600.000 παηδηΪ πνπ 

απνηεινχλ ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, ζα πξΫπεη λα ζθεθηνχκε πέζσ απφ θΪζε 

Ϋλα παηδέ πνπ εγθαηαιεέπεη ην ζρνιεέν βξέζθεηαη ζπλάζσο θαη κηα ηξαγηθά ηζηνξέα. 

Ζ πην «ηπρεξά» θαηεγνξέα ζρνιηθάο δηαξξνάο αθνξΪ παηδηΪ ησλ νπνέσλ νη 

γνλεέο απνθΪζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ γηα κέα θαιχηεξε δσά. Ζ Γεξκαλέα (527 

παηδηΪ), ε Αγγιέα (61 παηδηΪ), ε Απζηξαιέα (56 παηδηΪ) απνηεινχλ θχξηνπο πφινπο 

Ϋιμεο γηα Ϋλα θαιχηεξν κΫιινλ θαη ηα παηδηΪ κνηξαέα αθνινπζνχλ ηνπο γνλεέο ηνπο. 

ε απηά ηελ πεξέπησζε πΪλησο θαέλεηαη πσο ε θαηΪζηαζε εέλαη ππφ Ϋιεγρν αθνχ ηα 

παηδηΪ παέξλνπλ θαλνληθΫο κεηαγξαθΫο απφ ηα ειιεληθΪ ζρνιεέα ζε μΫλα, 

ζπλερέδνληαο Ϋζησ θαη ζηελ μΫλε ρψξα ηηο ζπνπδΫο ηνπο. Χζηφζν, κεγΪιν κΫξνο ηεο 

ζρνιηθάο δηαξξνάο αθνξΪ παηδηΪ κεηαλαζηψλ θαη ΡνκΪ πνπ δελ επηζηξΫθνπλ πνηΫ ζε 

ζρνιηθφ πεξηβΪιινλ, πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε αγξνηηθΫο θαη εκηνξεηλΫο 

πεξηνρΫο ηεο ρψξαο. 

χκθσλα πΪληα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, ν θπξηφηεξνο φγθνο 

πξνΫξρεηαη απφ πεξηνρΫο ηνπ Ζξαθιεένπ, ηεο Γπηηθάο Αηηηθάο, ηεο Αραΐαο, ηεο Α’ 
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 ηνηρεέα ηνπ δεκνζηνγξΪθνπ ΜΪξηνπ ΓηνλΫιιε απφ e-dromos.gr , πξνζπειΪζηεθε ζηηο 5-8-2015 
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Αζάλαο, ηεο Γπηηθάο Θεζζαινλέθεο, ηεο ΞΪλζεο, ηεο Μαγλεζέαο θαη ηεο Ρνδφπεο. Οη 

δΪζθαινη θαη νη θαζεγεηΫο θξνχνπλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ην ζΫκα, ρσξέο 

φκσο λα πξαγκαηνπνηεέηαη θΪπνηα ζνβαξά παξΫκβαζε απφ ην ππνπξγεέν Παηδεέαο 

ελψ ζεσξεηηθΪ, θαη κε βΪζε ηε λνκνζεζέα, ε ππνρξεσηηθά εθπαέδεπζε εέλαη 

ελλεαεηάο θαη πξνζηαηεπφκελε. 

Οη νηθνλνκηθΫο δπζθνιέεο αλαγθΪδνπλ πνιινχο γνλεέο λα «ηξαβάμνπλ» απφ ην 

ζρνιεέν ηα παηδηΪ ηνπο, ζρνιηθά δηαξξνά, κε κπνξψληαο λα αληεπεμΫιζνπλ ζην 

θφζηνο ηεο «δσξεΪλ Παηδεέαο». 

Πψο πξνζηαηεχεηαη ε 9εηάο ππνρξεσηηθά θνέηεζε; 

Ζ ππνρξεσηηθά 9εηάο εθπαέδεπζε επηβΪιιεηαη απφ ηνλ λφκν θαη γηα ηελ 

εθπιάξσζά ηεο ζεσξνχληαη ππεχζπλνη ηφζν νη εθπαηδεπηηθνέ φζν θαη νη γνλεέο ελψ ζε 

πεξηπηψζεηο αδηθαηνιφγεηεο πνιπάκεξεο απνπζέαο ελφο παηδηνχ απφ ην ζρνιεέν 

πξνβιΫπεηαη ε αλαδάηεζά ηνπ αθφκα θαη κΫζσ ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ. 

πγθεθξηκΫλα, ην Πξνεδξηθφ ΓηΪηαγκα 201/98 νξέδεη πσο ε θνέηεζε ησλ 

καζεηψλ παξαθνινπζεέηαη απφ ην δΪζθαιν ηεο ηΪμεο, θαηαγξΪθνληαη νη θαζεκεξηλΫο 

απνπζέεο θαη γηα ην ζΫκα ππΪξρεη αιιεινελεκΫξσζε νηθνγΫλεηαο – ζρνιεένπ. Ο 

δΪζθαινο ηεο ηΪμεο θξνληέδεη λα θαηαηέζεληαη απφ ηνπο γνλεέο ζην ζρνιεέν ηα 

ζηνηρεέα πνπ δεηνχληαη απφ ηνλ δηεπζπληά γηα ηε δηθαηνιφγεζε ησλ απνπζηψλ. ηαλ 

ν καζεηάο απνπζηΪδεη αδηθαηνιφγεηα θαη νη γνλεέο ά ν θεδεκφλαο ηνπ δελ 

επηθνηλσλνχλ κε ην ζρνιεέν, παξ’ φιεο ηηο εηδνπνηάζεηο, αλαδεηεέηαη ε νηθνγΫλεηΪ ηνπ 

κΫζσ ηεο δεκνηηθάο ά αζηπλνκηθάο αξράο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαδάηεζε δελ 

θΫξεη απνηΫιεζκα, αλαθΫξεηαη ε δηαθνπά ηεο θνέηεζεο ζηνλ αξκφδην πξντζηΪκελν, 

ζηνλ νπνέν ππνβΪιινληαη θαη ηα ζρεηηθΪ κε ηελ αλαδάηεζε Ϋγγξαθα. Ο πξντζηΪκελνο 

ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ. αλαδεηεέ ην καζεηά ζε φια ηα ζρνιεέα ηνπ λνκνχ. ηαλ θαη 

απηά ε ελΫξγεηα δελ θΫξεη απνηΫιεζκα ν πξντζηΪκελνο ππνβΪιιεη ζρεηηθά αλαθνξΪ 

ζηε Γηεχζπλζε πνπδψλ Π.Δ. ηνπ Τ.ΠΟ.Π.Θ. πνπ ζπλνδεχεηαη απφ Ϋθζεζε, ε νπνέα 

πεξηΫρεη ηα ζηνηρεέα ηεο Ϋξεπλαο πνπ Ϋγηλε. Ζ αλαδάηεζε ζε φια ηα ζρνιεέα ηεο 

ρψξαο γέλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε πνπδψλ Π.Δ. ηνπ Τπνπξγεένπ Πνιηηηζκνχ Παηδεέαο 

θαη ΘξεζθεπκΪησλ. 
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ΜΔΡΟ ΗΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ 

2.1. Γαπάλεο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε κεηά ηελ 

εθδήιωζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

Σελ πεληαεηέα ηεο θξέζεο (2010-2015), ππάξμε ζεκαληηθά κεέσζε ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαέδεπζε, φπσο Ϊιισζηε 

ζπλΫβε θαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηνκεέο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. 

Έξεπλα ηνπ ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ δεέρλεη φηη ηελ πεξένδν 2008-2013 νη 

ζπγθεθξηκΫλεο δαπΪλεο κεηψζεθαλ θαηΪ 28,3% (ά 2,2 δηζ. επξψ), κε κΫζν εηάζην 

ξπζκφ κεηαβνιάο -6,4%. ΠξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ν αληέζηνηρνο κΫζνο εηάζηνο 

ξπζκφο κεηαβνιάο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο ηελ έδηα πεξένδν άηαλ 3 θνξΫο κηθξφηεξνο (-

2,1%). 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 πξνυπνινγέδεηαη γηα ηελ εθπαέδεπζε ην 

πνζφ ησλ 5,1 δηζ. επξψ, πνζφ κεησκΫλν θαηΪ 7,9% Ϋλαληη ηνπ αληέζηνηρνπ ηνπ 2013, 

παξΪ ηελ νξηαθά αχμεζε ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2014. ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ ηνπ 2014, 

ηνλ νπνέν ζα αλαιχζνπκε δηεμνδηθΪ παξαθΪησ, ε εθπαέδεπζε ζα ρξεκαηνδνηεζεέ κε 

320 εθαηνκκχξηα ιηγφηεξα απφ ην 2013, κε κεγαιχηεξν ζχκα ηε δεπηεξνβΪζκηα 

εθπαέδεπζε (ΓπκλΪζηα, Λχθεηα, Δπαγγεικαηηθά ΜΫζε Δθπαέδεπζε) φπνπ γέλνληαη 

πεξηθνπΫο 215 εθαη. επξψ ζε ζρΫζε κε ην 2013.
26

 

Ζ δεχηεξε ζπλΫπεηα ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο ζηελ εθπαέδεπζε άηαλ ε αλαηξνπά 

ηνπ κηζζνινγηθνχ πιαηζένπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλνιηθΪ ησλ δεκνζέσλ 

ππαιιάισλ κΫζσ ηνπ Νφκνπ 4024/2011 (Φ ΔΚ 226 Α’) κε ηέηιν «πληαμηνδνηηθΫο 

ξπζκέζεηο, εληαέν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθά εθεδξεέα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο 

εθαξκνγάο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζένπ δεκνζηνλνκηθάο ζηξαηεγηθάο 2012-2015». 

Ζ βαζκνινγηθά εμΫιημε θαη ηα κηζζνινγηθΪ θιηκΪθηα πνπ ζρεηέδνληαλ κε ηα ρξφληα 

ππεξεζέαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέ ηεο νπζέαο θαηαξγάζεθαλ, αθνχ θΪζε εμΫιημε 

ζπλδΫζεθε κε ηελ αμηνιφγεζε, αλ θαη νη δηαδηθαζέεο αμηνιφγεζεο δελ Ϋρνπλ 

πινπνηεζεέ 3 ρξφληα κεηΪ, κε απνηΫιεζκα νη δεκφζηνη ππΪιιεινη ζην ζχλνιφ ηνπο λα 

κελ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο κηζζνινγηθΫο ηνπο απνιαβΫο. ΠαξΪιιεια, Ϋρνπκε 

θαηΪξγεζε ησλ Γψξσλ ΥξηζηνπγΫλλσλ, ΠΪζρα θαη πεξηθνπΫο ζε φια ηα επέδνκα ησλ 

                                                 
26

 ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ Δηάζηα Ϋθζεζε γηα ηελ εθπαέδεπζε 2012-2013. 
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εθπαηδεπηηθψλ: ην επέδνκα εμσδηδαθηηθάο απαζρφιεζεο (356 επξψ), ην επέδνκα 

δηδαθηηθάο πξνεηνηκαζέαο (105 επξψ), ην επέδνκα γΪκνπ (35 επξψ), ην επέδνκα γηα 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο (45 Ϋσο 75 επξψ) θαη ε απνδεκέσζε γηα ηε δηδαζθαιέα 

καζεηψλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο (195 επξψ), φια πεξηθφπεθαλ εληειψο, 

δεκηνπξγψληαο ζνβαξΫο βηνπνξηζηηθΫο δπζθνιέεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

εθπαέδεπζε. 

Σν κΫγεζνο ησλ ζπλεπεηψλ πνπ Ϋρεη επηθΫξεη ε εθαξκνγά ηνπ Μλεκνλένπ ζηελ 

εθπαέδεπζε, απνθαιχπηεηαη απφ ηελ Δπξσπατθά Δπέηξνπν γηα ζΫκαηα Δθπαέδεπζεο 

θαη Πνιηηηζκνχ, θα Αλδ. Βαζηιεένπ, ζηελ απΪληεζε πνπ Ϋδσζε, εμ νλφκαηνο ηεο 

Κνκηζηφλ, ζε εξψηεζε ηνπ επξσβνπιεπηά θ. Ν. Υνπληά. Ο Έιιελαο επξσβνπιεπηάο 

δεηνχζε απφ ηελ Κνκηζηφλ πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ζσξεπηηθΫο κεηψζεηο (2009-

2012) ζηνπο κηζζνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ΔιιΪδα θαη γηα ηνπο ηξεηο θιΪδνπο ηεο 

εθπαέδεπζεο (πξσηνβΪζκηα, δεπηεξνβΪζκηα, ηξηηνβΪζκηα), θαζψο επέζεο θαη γηα ην 

βαζκφ ηεο ζσξεπηηθάο κεέσζεο (2009-2012) ζηηο δαπΪλεο γηα ηελ εθπαέδεπζε 

γεληθΪ.
27

 ηε ζρεηηθά απΪληεζε ηεο Δπηηξφπνπ θαο Βαζηιεένπ, αλαθΫξεηαη φηη: «Ζ 

Δπξσπατθά Δπηηξνπά Ϋρεη πιάξε επέγλσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο 

ζηηο δεκφζηεο δαπΪλεο γηα ηελ εθπαέδεπζε ζηα θξΪηε - κΫιε, ζπκπεξηιακβαλφκελεο 

ηεο ΔιιΪδαο, ζηελ νπνέα ν δεέθηεο δαπαλψλ γηα ηελ εθπαέδεπζε ζε ζρΫζε κε ην ΑΔΠ 

παξΫκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξφο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο θξέζεο (δεδνκΫλα COFOG, 

πεξέπνπ 4% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ πεξένδν 2008-11). Δπεηδά φκσο ε ζσξεπηηθά απψιεηα 

ηνπ ΑΔΠ αλάιζε ζην 25% πεξέπνπ, νη δαπΪλεο γηα ηελ παηδεέα κεηψζεθαλ ζε 

αλΪινγν πνζνζηφ. ζνλ αθνξΪ ζηνπο κηζζνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ κειΫηε ηεο 

Δurydice πξνθχπηεη φηη ην 2012 νη ειιεληθΫο δαπΪλεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

κεηψζεθαλ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν Ϋηνο θαηΪ 24%, σο ζπλΫπεηα δηΪθνξσλ 

κΫηξσλ πνπ ειάθζεζαλ απφ ην 2010. 

Σε κεέσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ειιεληθά εθπαέδεπζε ην 2012 επηβεβαηψλεη ε 

Ϋθζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξένπ γηα ηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ ΚαηΪξηηζε ζηελ ΔΔ,
28

 

ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ην 2012 νη δαπΪλεο γηα ηελ εθπαέδεπζε ζηελ ΔιιΪδα 

κεηψζεθαλ ζην 4,1% ηνπ ΑΔΠ απφ 4,3% ην 2009, ελψ ζηελ «Δ.Δ. ησλ 28» νη δαπΪλεο 

γηα ηελ Παηδεέα ην 2012 κεηψζεθαλ ζην 5,3% ηνπ θνηλνηηθνχ ΑΔΠ απφ 5,5% ην 2009. 
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 Υνπληάο, Ν,.επξσβνπιεπηάο,Δξψηεζε ζηηο19/9/2013,www.chountis.gr, , πξνζπειΪζηεθε ζηηο 

2/05/2015 
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 Πολύ πίζυ από ηην Εςπώπη ηο ελληνικό ζύζηημα εκπαίδεςζηρ, Δθεκεξέδα ησλ πληαθηψλ, 30/10/13. 
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χκθσλα κε ηελ έδηα Ϋθζεζε, νη δαπΪλεο γηα ηελ Παηδεέα, ηελ πεξένδν 2008-2011, 

εθηφο απφ ηελ ΔιιΪδα, κεηψζεθαλ επέζεο ζηελ Ηξιαλδέα, ζηε Μ. Βξεηαλέα, ζηελ 

Ηζπαλέα, ζηελ Πνξηνγαιέα, ζηε Γαλέα, ζηελ Δζζνλέα, ζηε Λεηνλέα, ζηε Ληζνπαλέα, 

ζηελ Πνισλέα, ζηε ινβαθέα, ζηε Ρνπκαλέα, ζηε Βνπιγαξέα, ζηελ Ηηαιέα, ζηελ 

Κχπξν θαη ζηελ Οπγγαξέα. Χζηφζν, Ϋμη ρψξεο, ε ΔιιΪδα, ε Κχπξνο, ε Ηηαιέα, ε 

Πνξηνγαιέα, ε Μ. Βξεηαλέα θαη ε Λεηνλέα κεέσζαλ πεξαηηΫξσ ηηο δαπΪλεο γηα ηελ 

Παηδεέα θαη ην 2012. 

Άκεζε ζπλΫπεηα απηψλ ησλ κεηψζεσλ ππάξμε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλΪδσλ. Οη κεηψζεηο ηεο ζρνιηθάο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε βΪζνο ηεηξαεηέαο 

(2010- 2014),άηαλ ηεο ηΪμεο ηνπ 40%, ελψ, γηα ην 2012, ε κηα απφ ηηο 4 δφζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ Ϋπξεπε λα ζηαινχλ απφ ηελ Πνιηηεέα ζηηο ζρνιηθΫο επηηξνπΫο 

ησλ Γάκσλ δελ Ϋθζαζε πνηΫ. 

Γηα λα αληηιεθζνχκε ηη ζεκαέλεη απηά ε κεέσζε ζηελ πξΪμε, αλαθΫξνπκε, σο 

παξΪδεηγκα, ηελ θξαηηθά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ρνιηθάο Δπηηξνπάο ΜνλΪδσλ 

ΠξσηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ηνπ Γάκνπ ΚαιακΪηαο άηαλ γηα ην 2011, 453.634,99 

επξψ, γηα ην 2012, 422.933.76 επξψ, γηα ην 2013, 383.752,15 επξψ θαη γηα ην 2014, 

314.868,93 επξψ.
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 Γηα λα γέλεη ζαθΫζηεξε ε εμΫιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ θξαηηθά ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαέδεπζεο, κεηΪ ην μΫζπαζκα ηεο 

νηθνλνκηθάο θξέζεο, ζα γέλεη κηα πξνζπΪζεηα ζηηο επφκελεο ζειέδεο πξνζΫγγηζεο ζηα 

νηθνλνκηθΪ κεγΫζε θαη ζηηο δηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο, φπσο απνηππψζεθαλ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θπβΫξλεζεο γηα ην 2014 ζε ζρΫζε κε ηελ Παηδεέα. 

ΠαξαθΪησ, παξαηέζεληαη ηα αθξηβά ζηνηρεέα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ:
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 Απνινγηζκνέ ησλ παξαπΪλσ εηψλ, ηεο ρνιηθάο Δπηηξνπάο ΜνλΪδσλ Π.Δ. Γάκνπ ΚαιακΪηαο ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. 



 

 

 

ΔΣΟ 2011 

2012 

(Δθηφο 

Πνιηηηζκνχ/ 

Αζιεηηζκνχ) 

2013 2014 
ΓΗΑΦΟΡΑ 

2014-2013 

ΓΗΑΦΟΡΑ 

2014-2012 

ΓΗΑΦΟΡΑ 

2014-2009 

ΤΝΟΛΟ  5.792.000.000 5.396.000.000 5.090.000.000    

ΣΑΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 

6.203.133.072 5.401.000.000 4.921.000.000 4.600.000.000 
321.000.000 

(-6,5%) 

801.000.000 

(- 14,83%) 

2.531.000.000 

(-35,5%) 

ΓΑΠΑΝΔ ΔΚΣΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 204.146.435 196.727.814 182.907.000    

ΣΑΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 5.196.853.565 4.724.272.186 4.417.093.000    
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

387.000.000 391.000.000 475.000.000 490.000.000    

ΤΝΟΛΟ ΣΠ+ ΠΓΔ 

ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 5.587.853.565 5.199.272.186 4.907.093.000 

292.179.186 

(-5,62%) 

680.760.565 

(-12,18%) 

2.332.451.946 

(-32,22%) 

ΑΔΠ 208.532.000.000 193.749.000.000 183.049.000.000 183.089.000.000 
40.000.000 

(+ 0,02) 

10.660.000.000 

(-5,5%) 

47.992.000.000 

(-20,77%) 

% ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΣΠ/ΑΔΠ 
 2,68% 2,58%% 2,41%%    

% ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΣΠ+ΠΓΔ/ΑΔΠ 

 2,88% 2,84% 2,68%    



 

 

Β1. Δηδηθνί θνξείο 

 ΠΗΣΧΔΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2014  ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 2014 2013 2012  2013-2014 2012-2014 

     (€) (%) (€) (%) 

 4.587.329.000 4.996.533.337,16 5.370.702.774,48  
-

409.204.337,16 
-8% -783.373.774,48 -15% 

         

 2014 2013 2012  2013-2014 2012-2014 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ         

Α’ βαζκηα 1.596.782.000 1.591.983.680,00 1.677.873.303,77  4.798.320,00  -81.091.303,8 -5% 

Β’ ζκηα 1.577.718.000 1.793.086.391,94 1.994.084.150,27  
-

215.368.391,94 
-12% -416.366.150,3 -21% 

Αλψηαηε Δθπαέδεπζε 876.873.000 1.008.728.307 1.161.451.340,05  
-

131.855.306,77 
-13% -284.578.340,1 -25% 

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

ΓΓ ΓηΪ Βένπ ΜΪζεζεο 13.311.000 16.110.231 16.092.731,33  -2.799.231,00 -17% -2.781.731,3 -17% 
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 ΠΗΣΧΔΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2014  ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 2014 2013 2012  2013-2014 2012-2014 

ΓΓ Έξεπλαο θαη Σερλνινγέαο 68.902.000 76.890.872,00 95.418.855,66  -7.988.872,00 -10% -26.516.855,7 -28% 

ΑΓΗΠ 467.000 609.101 311.503,46  -142.100,98 -23% 155.496,5  

Δηζηηάξηεο ΔμεηΪζεηο γηα ηελ 

ΣξηηνβΪζκηα 
6.078.000 2.166.659 1.100.992,31  3.911.341,00  4.977.007,7  

Αθαδεκέα Αζελψλ θαη ινηπΫο 

ππεξεζέεο πνπ εμαξηψληαη απφ 

απηάλ 

5.743.000 12.081.927 8.344.685  -6.338.927 -52% -2.601.684,7 -31% 

Κεληξηθά Τπεξεζέα 223.374.000 180.954.216,03 171.215.699,04  42.419.783,97  52.158.301,0  

ΓΓ ΝΫαο ΓεληΪο 2.583.000 2.872.192 3.007.853,06  -289.192,00 -10% -424.853,1 -14% 

Διιεληθά Δπηηξνπά Αηνκηθάο 

ΔλΫξγεηαο 
2.797.000 2.763.400 5.220.998,54  33.600,00  -2.423.998,5 -46% 

Διιεληθφ ΚΫληξν Θαιαζζέσλ 

Δξεπλψλ 
1.582.000 1.598.000 1.607.321,27  -16.000,00 -1% -25.321,3 -2% 

Αζηεξνζθνπεέν Αζελψλ 752.000 749.000 730.222,53  3.000,00  21.777,5  
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 ΠΗΣΧΔΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2014  ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 2014 2013 2012  2013-2014 2012-2014 

Δθπαέδεπζε Διιελνπαέδσλ 

Δμσηεξηθνχ 
17.204.000,00 26.487.358,00 18.971.356,29  -9.2833.58,00 -35% -1.767.356,3 -9% 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 0 0 372.826,92  0,00  -372.826,9 -100% 

Βηβιηνζάθεο θαη ηζηνξηθΪ αξρεέα 10.256.000 10.438.882,68 10.752.500,90  -182.882,68 -2% -496.500,9 -5% 

Λεμηπξφζεζκεο νθεηιΫο απφ ηνλ 

λ.4093/2012 
0 72.285.306,00 0,00  -72.285.306,00 -100% 0,0  



 

 

Β2. Καηά Φνξέα θαη θαηά κείδνλα θαηεγνξία δαπάλεο 

 

 ΠΗΣΧΔΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2014  ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 2014 2013 2012  2013-2014 2012-2014 

     (€) (%) (€) (%) 

Α’ ζκηα 1.596.782.000 1.591.983.680,00 1.677.873.303,77  4.798.320,00 0% -81.091.303,77 -5% 

ΑπνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο 1.590.470.000 1.585.571.402,00 1.677.743.161,69  4.898.598,00 0% -87.273.161,69 -5% 

Πξφζζεηεο θαη 

παξεπφκελεο 

παξνρΫο 

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

Β’ ζκηα 1.577.718.000,00 1.793.086.391,94 1.994.084.150,27  -215.368.391,94 -12% -416.366.150,27 -21% 

ΑπνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο 1.561.977.000,00 1.776.899.771,94 1.982.399.522,85  -214.922.771,94 -12% -420.422.522,85 -21% 

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο 

παξνρΫο 
3.350.000,00 1.757.896,00 25.027,00  1.592.104,00  3.324.973,00  

Αλψηαηε Δθπαέδεπζε 876.873.000,00 1.008.728.306,77 1.161.451.340,05  -131.855.306,77 -13% -284.578.340,05 -25% 

ΑπνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο 594.743.000,00 623.770.804,77 703.205.477,75  -29.027.804,77 -5% -108.462.477,75 -15% 
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 ΠΗΣΧΔΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2014  ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 2014 2013 2012  2013-2014 2012-2014 

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο 

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

ΓΓ Έξεπλαο & Σερλνινγέαο 68.902.000,00 76.890.872,00 95.418.855,66  -7.988.872,00 -10% -26.516.855,66 -28% 

ΑπνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο 3.152.000,00 3.306.000,00 3.281.773,46  -154.000,00 -5% -129.773,46 -4% 

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο 

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

ΓΓ ΓηΪ Βένπ ΜΪζεζεο 13.311.000,00 16.110.231,00 16.092.731,33  -2.799.231,00 -17% -2.781.731,33 -17% 

ΑπνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο 3.625.000,00 2.743.301,00 2.219.663,47  881.699,00  1.405.336,53  

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο 

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

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

ΑπνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο 181.426.000,00 133.214.813,81 8.461.977,59  48.211.186,19  172.964.022,41  

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο 

παξνρΫο 
10.000,00 34.000,00 0,00  -24.000,00 -71% 10.000,00  



 

 

Αλαιχνληαο ηα ζηνηρεέα, κπνξνχκε λα επηζεκΪλνπκε ηα εμάο: Παξαηεξψληαο ηα 

παξαπΪλσ ζηνηρεέα κπνξνχκε λα ζπκπεξΪλνπκε: 

 Οη δεκφζηεο δαπΪλεο γηα ηελ Α’ζκηα Δθπαέδεπζε παξακΫλνπλ ζηΪζηκεο ην 

2014, ζε ζρΫζε κε ην 2013 αιιΪ 81 εθαηνκκχξηα ιηγφηεξεο απφ ην 2012. 

 Παξαηεξεέηαη κεγΪιε κεέσζε χςνπο 216 εθαηνκκπξέσλ ζηηο δαπΪλεο ηεο 

Β’ζκηαο Δθπαέδεπζεο, απνηΫιεζκα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Οη επηπηψζεηο ησλ αιιαγψλ ζηε ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε απνηππψλνληαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κε ηε κεέσζε θαηΪ 132 εθαηνκκχξηα ησλ δαπαλψλ γηα ηελ αλψηαηε 

εθπαέδεπζε ζε ζρΫζε κε ην 2013 θαη θαηΪ 284 εθαηνκκχξηα ζε ζρΫζε κε ην 2012. 

 Μεέσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηε Γ.Γ. Γηα Βένπ ΜΪζεζεο θαηΪ 3 εθαηνκκχξηα θαη 

κεέσζε γηα ηε Γ.Γ. Έξεπλαο θαη Σερλνινγέαο θαηΪ 8 εθαηνκκχξηα ζε ζρΫζε κε ην 

2013 θαη θαηΪ 27 εθαηνκκχξηα ζε ζρΫζε κε ην 2012. 

 Μνλαδηθά αχμεζε θσδηθνχ παξαηεξνχκε ζε φηη Ϋρεη λα θΪλεη κε ηηο 

παλειιάληεο εμεηΪζεηο γηα ηελ εηζαγσγά ζηα Σ.Δ.Η. θαη Α.Δ.Η., (απφ ηα 2 πεξέπνπ 

εθαηνκκχξηα ζηα 6 εθαηνκκχξηα επξψ), ελψ ζπγθξηηηθΪ κε ην 2012 ε αληέζηνηρε 

αχμεζε εέλαη ηεο ηΪμεο ηνπ 180%. Πηζαλφο ιφγνο απηάο ηεο αχμεζεο εέλαη φηη κε ην 

λΫν λφκν γηα ηελ «ΑλαδηΪξζξσζε ηεο ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο», ζεζπέδνληαη 

εμεηΪζεηο παλειιαδηθνχ ηχπνπ γηα ηηο ηξεηο ηΪμεηο ηνπ ιπθεένπ, ελψ ζεζκνζεηεέηαη 

θαη ε ΑλεμΪξηεηε Αξρά ΔμεηΪζεσλ. 

 ε φηη αθνξΪ ηηο δαπΪλεο ηεο Κεληξηθάο Τπεξεζέαο, ππΪξρεη κηα ζεκαληηθά 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ θαηΪ 42 πεξέπνπ εθαηνκκχξηα επξψ ζε ζρΫζε κε ην 2013, ελψ 

ζε ζρΫζε κε ην 2012 ην θνλδχιη εκθαλέδεηαη απμεκΫλν θαηΪ 30%. Δληφο ηνπ θσδηθνχ 

ησλ δαπαλψλ ηεο Κεληξηθάο Τπεξεζέαο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο θπξέσο, απμΪλεηαη 

(θαηΪ ζρεδφλ 30 εθαηνκκχξηα) ην θνλδχιη πνπ αθνξΪ κηζζνχο θαη ζπληΪμεηο, γεγνλφο 

πνπ ζρεηέδεηαη κε ηηο καδηθΫο ζπληαμηνδνηάζεηο ππαιιάισλ ηεο Κεληξηθάο Τπεξεζέαο 

ηε δηεηέα 2011-2013. Πξφθεηηαη γηα κεγΪιν αξηζκφ ζπληαμηνδνηάζεσλ πνπ δεέρλνπλ 

ην θιέκα θπγάο πνπ δεκηνπξγάζεθε. 

 ΚαηαγξΪθεηαη κεέσζε ζηηο κεηαβηβαζηηθΫο πιεξσκΫο, δειαδά ζηηο 

επηρνξεγάζεηο γηα επνπηεπφκελνπο θνξεέο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο θαη 

ΘξεζθεπκΪησλ, δεκηνπξγψληαο αθφκα πεξηζζφηεξεο δπζθνιέεο ζηε ιεηηνπξγέα ηνπο. 

 Μεηψλεηαη επέζεο ζεκαληηθΪ ην θνλδχιη ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ απφ απηάλ θνξΫσλ. Ζ κεέσζε απηά ππεξβαέλεη ην 50% ηνπ 

πξνπΫξζηλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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 Μεηψλεηαη θαηΪ 9 πεξέπνπ εθαηνκκχξηα επξψ ην θνλδχιη γηα ηηο δαπΪλεο 

εθπαέδεπζεο ειιελνπαέδσλ εμσηεξηθνχ 

 

ηε ζπλΫρεηα, παξαηέζεληαη παξεκθεξά ζηνηρεέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014: 

 

1. ηηο απνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο ηεο Α’ζκηαο Δθπαέδεπζεο δελ παξαηεξεέηαη 

κεηαβνιά, ελψ ππΪξρεη κεέσζε θαηΪ 172.300 επξψ ζηελ ππεξσξηαθά απαζρφιεζε 

θαη ζην θνλδχιη σξνκηζζένπ πξνζσπηθνχ (θνλδχιη γηα πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο 

παξνρΫο). 

2. ηηο απνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο ηεο Β’ζκηαο Δθπαέδεπζεο παξαηεξεέηαη κεέσζε 

πεξέπνπ 215.000.000 επξψ, ε νπνέα αληηζηνηρεέ ζηνλ αξηζκφ ησλ 2.100 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβΪζκηαο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο πνπ Ϋρνπλ βγεη άδε ζε 

δηαζεζηκφηεηα. 

3. ηηο απνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο 

παξαηεξεέηαη κεέσζε θαηΪ 5% ζε ζρΫζε κε πξφπεξζη θαη 15% ζε ζρΫζε κε ην 2012. 

(ζε απφιπηνπο αξηζκνχο κεέσζε 29 εθαη. επξψ ζε ζρΫζε κε ην 2013 θαη 108,5 εθαη. 

επξψ ζε ζρΫζε κε ην 2012). Ζ κεέσζε απηά νθεέιεηαη θπξέσο ζηε κεέσζε ηεο 

κηζζνδνζέαο ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιάισλ ησλ ΗδξπκΪησλ. 

4. ηηο απνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππΪγεηαη ζηελ Γ.Γ. 

Έξεπλαο & Σερλνινγέαο θαηαγξΪθεηαη κεέσζε 154.000 επξψ θαη ζε πνζνζηφ 5% ζε 

ζρΫζε κε ην 2013, ελψ κεέσζε θαηΪ 18.000 επξψ θαη ζε πνζνζηφ 18% θαηαγξΪθεηαη 

ζηελ ππεξσξηαθά απαζρφιεζε γηα ηελ έδηα πεξένδν. 

5. ηηο απνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππΪγεηαη ζηελ ΓΓ ΓηΪ Βένπ 

ΜΪζεζεο θαηαγξΪθεηαη αχμεζε θαηΪ 880.000 επξψ θαη ζε πνζνζηφ 32% ζε ζρΫζε 

κε ην 2013 θαη 1,5 εθαη. (63%) ζε ζρΫζε κε ην 2 012. 

6. ηηο απνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππΪγεηαη ζηελ Γ.Γ. 

ΘξεζθεπκΪησλ θαηαγξΪθεηαη αχμεζε 48 εθαη. επξψ θαη ζε πνζνζηφ 36% ζε ζρΫζε 

κε ην 2013 ελψ θαηαγξΪθεηαη αχμεζε 172 εθαη. επξψ (2.044%) ζε ζρΫζε κε ην 2012. 

 

Οινθιεξψλνληαο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014, παξαηέζεληαη ηειεπηαέα 

ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηα ζπλνιηθΪ δηαζΫζηκα πνζΪ θαη πνζΪ πεξηθεξεηαθΫο αλΪγθεο 

ηεο εθπαέδεπζεο.



 

 

Β3. Γεκόζηεο Δπελδύζεηο 

 

 ΠΗΣΧΔΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2014  ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 2014 2013 2012  2013-2014 2012-2014 

     (€) (%) (€) (%) 

Δζληθνέ Πφξνη 90.000.000 104.000.000,00 75.215.154,99  -14.000.000,00 -13% 14.784.845,01  

Κνηλνηηθνέ Πφξνη 400.000.000,00 371.000.000,00 315.628.193,89  29.000.000  84.371.806  

χλνια 490.000.000 475.000.000 390.843.349  15.000.000  99.156.651  

 

Β4. Ννκνέ - Ννκαξρέεο (ΠεξηθεξεηαθΫο Δλφηεηεο) 

 

 ΠΗΣΧΔΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2014  ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 2014 2013 2012  2013-2014 2012-2014 

     (€) (%) (€) (%) 

Α΄βζκηα 4.163.000 16.044.531,00 9.872.228,06  -11.881.531,00 -74% -5.709.228,06 -58% 

Β’ ζκηα 5.616.000,00 33.597.842,50 26.472.785,29  -27.981.843 -83% -20.856.785 -79% 
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 ΠΗΣΧΔΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2014  ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

ΔπηκνξθσηηθΪ θΫληξα 499.000,00 498.816,00 269.127,36  184 0% 229.873 85% 

Δθθιεζηαζηηθά Δθπαέδεπζε 138.000,00 157.217,19 160.914,69  -19.217 -12% -22.915 -14% 

ΠεξηθεξεηαθΫο Γηεπζχλζεηο 

Α’ζκηαο θαη Β’ζκηαο 
2.255.000,00 2.307.654,00 1.430.654,90  -52654 -2% 824345,1 58% 

χλνια 9.779.000 49.642.374 36.345.013  -39.863.374 -157% -26.566.013 -137% 
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Β5. Αλάιπζε Ννκώλ - Ννκαξρηώλ 

 

 ΠΗΣΧΔΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2014  ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 2014 2013 2012  2013-2014 2012-2014 

     (€) (%) (€) (%) 

Α΄βζκηα 4.163.000 16.044.531,00 9.872.228,06  -11.881.531,00 -74% -5.709.228,06 -58% 

ΑπνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο 136.000 6.223.140,00 6.223.140,00  -6.087.140,00 -98% -6.087.140,00 -98% 

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο 

παξνρΫο 
2.530.000 6.520.230,67 3.948.570,23  -3.990.230,67 -61% -1.418.570,23 -36% 

Β’ ζκηα 5.616.000,00 33.597.842,50 26.472.785,29  -27.981.843 -83% -20.856.785 -79% 

ΑπνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο 121.000,00 4.518.583,00 6.157.843,99  -4.397.583,00 -97% -6.036.843,99 -98% 

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο 

παξνρΫο 
2.974.000,00 24.453.027,75 17.331.705,60  -21.479.027,75 -88% -14.357.705,60 -83% 

ΔπηκνξθσηηθΪ θΫληξα 499.000,00 498.816,00 269.127,36  184  229.873  

ΑπνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο 17.000,00 16.816,00 26.458,79  184,00 1% -9.458,79 -36% 
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 ΠΗΣΧΔΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2014  ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο 

παξνρΫο 
16.000,00 15.250,00 0,00  750,00 5% 16.000,00  

ΠεξηθεξεηαθΫο Γηεπζχλζεηο 

Α’ζκηαο θαη Β’ζκηαο 
2.255.000,00 2.307.654,00 1.430.654,90  -52654 -2% 824345,1  

ΑπνδνρΫο θαη ζπληΪμεηο 218.000,00 237.654,00 126.557,26  -19.654,00 -8% 91.442,74  

Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο 

παξνρΫο 
269.000,00 275.000,00 87.325,69  -6.000,00 -2% 181.674,31  

χλνια 12.445.000,00 62.385.744,17 46.516.723,58  -49.940.744,17 -316% -34.071.723,58 -270% 



 

 

Ζ πξνζΫγγηζε ησλ παξαπΪλσ ζηνηρεέα καο επηηξΫπεη λα δηαπηζηψζνπκε ηα εμάο: 

 

 Σν γεληθφ πνζφ κεηψλεηαη δξακαηηθΪ, ζε πνζνζηφ πεξέπνπ 80% θαη 

40.000.000 επξψ ζε απφιπηα λνχκεξα. Ζ ζπξξέθλσζε απηά νθεέιεηαη ζε κεγΪιν 

βαζκφ ζηε ζπξξέθλσζε ηνπ θσδηθνχ πνπ αθνξΪ ζηηο κηζζνδνζέεο γηα ηνπο ζρνιηθνχο 

θχιαθεο, νη νπνένη ηΫζεθαλ ζε δηαζεζηκφηεηα. 

 Ζ γεληθά ζπξξέθλσζε ησλ δαπαλψλ αλΪ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα νθεέιεηαη ζε 

λΫεο ζπγρσλεχζεηο ζρνιηθψλ κνλΪδσλ θαζψο θαη ζε πεξηθνπΫο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

κεηαθνξΪ ησλ καζεηψλ. 

 Μεηψλνληαη επέζεο νη θαηαλαισηηθΫο θαη ζχλζεηεο δαπΪλεο, γεγνλφο ην νπνέν 

νθεέιεηαη ζηε ζπξξέθλσζε ησλ δνκψλ δηνέθεζεο ηεο εθπαέδεπζεο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επέπεδν. 

 Μεέσζε επΫξρεηαη θαη ζηηο κεηαβηβαζηηθΫο πιεξσκΫο πνπ αθνξνχλ ζε θνξεέο 

θαη δνκΫο ηηο εθπαέδεπζεο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο. 

 

Σα ζηνηρεέα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ Παηδεέα ηνπ 2014,
30

απνδεηθλχνπλ 

πσο άηαλ ν ρακειφηεξνο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

Οη δαπΪλεο γηα ηελ Παηδεέα απνηεινχλ ιηγφηεξν απφ ην 2,7% ηνπ ΑΔΠ, φηαλ ν 

κΫζνο φξνο ησλ αληέζηνηρσλ δαπαλψλ ζηελ Δπξψπε βξέζθεηαη ζρεδφλ ζην 5% ηνπ 

κΫζνπ ΑΔΠ. 

                                                 
30

 http://www.minfin.gr, πξνζπειΪζηεθε ζηηο 19-05-2015. 

http://www.minfin.gr/
http://www.minfin.gr/
http://www.minfin.gr/
http://www.minfin.gr/
http://www.minfin.gr/
http://www.minfin.gr/
http://www.minfin.gr/
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ΜΔΡΟ III 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν  

ΟΗ ΘΔΜΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑ ΣΟ ΞΔΠΑΜΑΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

 

3.1.1. Γηνξηζκνί εθπαηδεπηηθώλ 

Ο Νφκνο 3848/2010, κε ηέηιν «ΑλαβΪζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ - 

θαζηΫξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηέαο ζηελ εθπαέδεπζε θαη ινηπΫο 

δηαηΪμεηο», πξνΫβιεπε, κεηαμχ Ϊιισλ, ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ κφλνλ εθφζνλ 

Ϋρεη ππΪξμεη πξνεγνπκΫλσο επηηπρέα ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. 

Οη αξηζκνέ ησλ πξνζιάςεσλ εθπαηδεπηηθψλ εέλαη απνθαιππηηθνέ ηεο δηαξθνχο 

κεέσζεο δηνξηζκψλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο. Ζ ζπκθσλέα κεηαμχ ειιεληθψλ 

θπβεξλάζεσλ θαη ηξφηθαο ζρεηηθΪ κε ηηο πξνζιάςεηο ζην Γεκφζην ΣνκΫα πξνΫβιεπε 

ηελ αλαινγέα 1 λενπξνζιεθζΫληα γηα θΪζε 10 ζπληαμηνδνηάζεηο, σο πξναπαηηνχκελν 

γηα ηελ εθηακέεπζε ησλ δφζεσλ ηνπ δαλεένπ ηεο εμσηεξηθάο βνάζεηαο πξνο ηελ 

ΔιιΪδα. (Άξζξν 11 ηνπ Νφκνπ 3833/2010) γηα ηα Ϋηε 2010 Ϋσο 2013. 

ηε πξΪμε, ζηε δηεηέα 2010-2012 θελψζεθαλ 3.587 νξγαληθΫο ζΫζεηο ζηελ 

ΠξσηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε θαη Ϋγηλαλ 173 πξνζιάςεηο (αλαινγέα 1:21). 
31

 Απηά ε 

ειΪρηζηε αλαινγέα 1/10 δελ εθαξκφζηεθε νχηε ηελ επφκελε δηεηέα ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: ζηελ πξσηνβΪζκηα εθπαέδεπζε απφ ην 2012 Ϋσο θαη ην 2014 

ζπληαμηνδνηάζεθαλ 5.219 εθπαηδεπηηθνέ ελψ νη δηνξηζκνέ ηελ έδηα δηεηέα άηαλ κφιηο 

139, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ αηξεηνχ εθπξνζψπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

ΚΤΠΔ θ. ΠαιεγηΪλλε, δειαδά ζηελ πξΪμε, ε δηακνξθσζεέζα αλαινγέα 

λενπξνζιεθζΫλησλ πξνο ζπληαμηνδνηάζεηο δηακνξθψζεθε ζην 1/25.
32

 

ηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ηα πξΪγκαηα δελ εέλαη θαιχηεξα. Σν 2012 

ζπληαμηνδνηάζεθαλ 3.198 εθπαηδεπηηθνέ θαη ην 2013 νη ζπληαμηνδνηάζεηο άηαλ 3.900. 

ΜΫζα ινηπφλ ζε δχν ρξφληα απνρψξεζαλ 7.098 θαζεγεηΫο, ελψ, αληέζηνηρα ηα 

                                                 
31

 ΔΛΣΑΣ, Η Ελλάδα με απιθμούρ, 2013, ζει 12 

32
 http://www.doe.gr/index.php?categoryid=31&p2_articleid=10736.  

ΠξνζπειΪζηεθε ζηηο 8/8/2015 

http://www.doe.gr/index.php?categoryid=31&p2_articleid=10736
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ζρνιηθΪ Ϋηε 2011-12 θαη 2012-13, δηνξέζηεθαλ κφιηο 279 εθπαηδεπηηθνέ, αλαινγέα εθ 

λΫνπ 1/25.
33

 

πσο εέλαη θαλεξφ, ε πνιηηηθά «αλαλΫσζεο» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε 

αλαινγέεο, ηφζν ηξαγηθΫο, φζν πεξηγξΪθεθαλ, νδάγεζε ζε ηεξΪζηηα θελΪ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεέα ηεο ρψξαο. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθΪησ πέλαθα, 

ην πξνζσπηθφ ηεο Π.Δ. κεηψζεθε ηα ηειεπηαέα 6 ρξφληα (2010 – 2015) θαηΪ 10.539 

εθπαηδεπηηθνχο. Mε βΪζε ηα ζηνηρεέα
34

 ε κεέσζε απηά αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 15%, 

πεξέπνπ, επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ 69.000 κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Π.Δ. πνπ 

εληΪρζεθαλ ζην εληαέν κηζζνιφγην. 

ΤπΪξρεη επηηαθηηθά αλΪγθε κφληκσλ δηνξηζκψλ ζηελ εθπαέδεπζε, πξνθεηκΫλνπ 

λα θαιπθζνχλ ηα ρηιηΪδεο νξγαληθΪ θελΪ, Ϋηζη ψζηε λα αληηθαηαζηαζεέ ζηελ πξΪμε, 

επηηΫινπο, ν ζεζκφο ηνπ «κφληκνπ αλαπιεξσηά» - κε πξνυπεξεζέα σο θαη 14 ρξφληα - 

πνπ θαιχπηεη πΪγηεο θαη δηαξθεέο αλΪγθεο θαη δελ Ϋρεη θαλΫλα ζηαζεξφ εξγαζηαθφ 

κΫιινλ. 

ΔΣΖ ΤΝΟΛΟ 

ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΔΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΗΟΡΗΜΧΝ 

 

2010 3.976 1379 

2011 1.481 133 

2012 1.480 40 

2013 2.188 112 

2014 1.920 0 

2015 1.158 0 

ΤΝΟΛΟ 2010-2015 12.203 1.664 

 

 

                                                 
33

 http://www.news.gr, πξνζπειΪζηεθε ζηηο 8/8/2015 

34
 ηνηρεέα απφ ηνλ αηξεηφ ηνπ ΚΤΠΔ Γ. ΜπξΪηε http://mpratis.gr/index.php/2015-04-18-07-52-

27/55-10-539-ligoteroi-ekpaideftikoi-stin-p-e-tin-teleftaia-eksaetia-2010-2015, 

   πξνζπειΪζηεθε 20/4/2015  

http://www.news.gr/
http://mpratis.gr/index.php/2015-04-18-07-52-27/55-10-539-ligoteroi-ekpaideftikoi-stin-p-e-tin-teleftaia-eksaetia-2010-2015
http://mpratis.gr/index.php/2015-04-18-07-52-27/55-10-539-ligoteroi-ekpaideftikoi-stin-p-e-tin-teleftaia-eksaetia-2010-2015
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3.1.2. πγρωλεύζεηο - θαηαξγήζεηο ζρνιηθώλ κνλάδωλ 

 

Απφ ην 2011 μεθέλεζε κηα δηαδηθαζέα ζπγρψλεπζεο θαη θαηΪξγεζεο 

εθαηνληΪδσλ ζρνιεέσλ. Έηζη ην 2011 Ϋρνπκε ηελ θαηΪξγεζε 198 Γεκνηηθψλ 

ζρνιεέσλ, ηελ ζπγρψλεπζε 1095 Γεκνηηθψλ ζρνιεέσλ (53 απφ απηΪ νιηγνζΫζηα) θαη 

ηνλ ππνβηβαζκφ 325 Γεκνηηθψλ ρνιεέσλ. Σελ έδηα ρξνληΪ Ϋγηλαλ 91 θαηαξγάζεηο 

Νεπηαγσγεέσλ, 154 ζπγρσλεχζεηο Νεπηαγσγεέσλ θαη ν ππνβηβαζκφο 11 

Νεπηαγσγεέσλ. 

Ζ δπλαηφηεηα εμνξζνινγηζκνχ θαη ζηνηρεηψδνπο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

εθπαέδεπζεο κπνξεέ λα εέρε αλΪγθε δηνξζσηηθψλ παξεκβΪζεσλ αιιΪ ε νξηδφληηα 

εθαξκνγά κΫηξσλ θαη ρσξέο θαλΫλα ζρεδηαζκφ πινπνέεζε νδάγεζε ζε αδηΫμνδν. 

Πξφθεηηαη γηα πξσηνθαλεέο αξηζκνχο θαηαξγάζεσλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη ππνβηβαζκψλ 

κΫζα ζε κέα ρξνληΪ. Σν έδην Ϋηνο ζεκεηψλνληαη θαη 410 ζπγρσλεχζεηο ζρνιεέσλ ζηε 

ΓεπηεξνβΪζκηα Δθπαέδεπζε. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2013 ππάξμε λΫνο κηθξφηεξνο γχξνο 

ζπγρσλεχζεσλ (Φ.Δ.Κ. 1760/Β’/2013): ζπγρσλεχζεθαλ 17 ΓεκνηηθΪ θαη 12 

Νεπηαγσγεέα, ελψ θαηαξγάζεθαλ 31 ΓεκνηηθΪ θαη 87 Νεπηαγσγεέα. ΠαξΪιιεια 

ππνβηβΪζηεθαλ 5 Νεπηαγσγεέα θαη 34 ΓεκνηηθΪ ζρνιεέα. 

πκπεξαζκαηηθΪ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο κηα ινγηζηηθά αληέιεςε ζηελ 

εθπαέδεπζε πνπ κεηψλεη εθπαηδεπηηθνχο, απμΪλεη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζηηο ηΪμεηο 

(παξΪ ηηο απνιχησο αληέζεηεο ζΫζεηο ηεο παηδαγσγηθάο επηζηάκεο) θαη δεκηνπξγεέ 

κεγΪια ζρνιηθΪ ζπγθξνηάκαηα πνπ ζπληεινχλ ζηελ απνμΫλσζε θαη ζηελ αιινέσζε 

ησλ παηδαγσγηθψλ ζρΫζεσλ εέλαη ζέγνπξν πσο νδεγεέ ζηελ ππνβΪζκηζε ηεο δεκφζηαο 

δσξεΪλ παηδεέαο. 

 

3.1.3.Θέζπηζε δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ζηελ ειιεληθά εθπαέδεπζε ππάξμε επηδέσμε άδε απφ ηα ηΫιε ηεο 

δεθαεηέαο ηνπ 1980 θαη νη δηΪθνξεο πξνζπΪζεηεο εθαξκνγάο ηεο απνηΫιεζαλ αηηέα 

πνιιψλ δηαδνρηθψλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ θπβεξλάζεσλ. 

Ζ αδηακθηζβάηεηε αλΪγθε ζεζκνζΫηεζεο κηαο αμηφπηζηεο-αληηθεηκεληθάο θαη 

ηαπηφρξνλα αλαηξνθνδνηηθάο δηαδηθαζέαο ηνπ ζπλφινπ ησλ δνκψλ ηεο εθπαέδεπζεο 

πξνθεηκΫλνπ λα απνβεέ πξνο φθεινο πξψηα ησλ καζεηψλ αιιΪ θαη βειηέσζεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ κΫζσ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκΪησλ απνηειεέ δηαρξνληθΪ αέηεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιΪ θαη ηεο θνηλσλέαο. 

Σξέα ρξφληα κεηΪ ην μΫζπαζκα ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο, ην Πξνεδξηθφ ΓηΪηαγκα 

γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ (Π.Γ. 152/2013) πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ 

Δθεκεξέδα ηεο ΚπβΫξλεζεο ζηηο 5/11/2013, απνηΫιεζε ην πιαέζην, πνπ παξαθΪησ ζα 

απνδεέμνπκε πσο δελ πξνζζΫηεη ηέπνηα ζηε βειηέσζε ηεο εθπαέδεπζεο ην αληέζεην 

αθαηξεέ. 

Σν Πξνεδξηθφ ΓηΪηαγκα ζπλδΫζεθε Ϋκκεζα κε ην ζηφρν ηεο θπβΫξλεζεο γηα 

κεέσζε πξνζσπηθνχ ζηε Γεκφζηα Δθπαέδεπζε. ην Δληαέν Μηζζνιφγην - Βαζκνιφγην 

(παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Νφκνπ 4024/2011) πξνβιΫπεηαη φηη νη ππΪιιεινη πνπ 

πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ πέλαθα κε ην ραξαθηεξηζκφ «Διιηπάο» ζηεξνχληαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναγσγάο γηα δχν (2) Ϋηε. κσο, ην Ϊξζξν 95 ηνπ Νφκνπ 3528/2007 

(Γεκνζηνυπαιιειηθφο Κψδηθαο) πξνβιΫπεη επέζεο πσο ν ππΪιιεινο πνπ εγγξΪθεηαη 

ζε δχν δηαδνρηθνχο πέλαθεο κε πξναθηΫσλ, παξαπΫκπεηαη ζην ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην, ην νπνέν κπνξεέ λα ηνλ απνιχζεη ά λα ηνλ ππνβηβΪζεη θαηΪ Ϋλα βαζκφ. Ζ 

επηρεηξνχκελε ξχζκηζε παξνπζηΪδεη κηα ζεηξΪ απφ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ εχινγα 

δεκηνπξγνχλ ζνβαξφ πξνβιεκαηηζκφ. Πην ζπγθεθξηκΫλα: 

α) Με ην ΓηΪηαγκα απηφ πηνζεηεέηαη κηα κνξθά αμηνιφγεζεο πνπ πξνβιΫπεη κηα 

θΪζεηε απζηεξΪ ηεξαξρεκΫλε δνκά, απφ ηελ νπνέα απνπζηΪδεη νπνηαδάπνηε ξχζκηζε 

πξνζηαζέαο ηνπ πθηζηακΫλνπ-αμηνινγνχκελνπ απφ ηπρφλ απζαηξεζέεο ηνπ 

πξντζηακΫλνπ- αμηνινγεηά. Μηα ηΫηνηνπ ηχπνπ αμηνιφγεζε, ζπλδεδεκΫλε κΪιηζηα κε 

ηε κηζζνινγηθά εμΫιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επηδηψθεη ηνλ πιάξε Ϋιεγρν εθ κΫξνπο 

ηεο εγεζέαο ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθάο ππξακέδαο. 

β) Ο ρνιηθφο χκβνπινο θαη ν Γηεπζπληάο/Γηεπζχληξηα ππνρξενχηαη λα 

«βαζκνινγάζεη» ζπγθεθξηκΫλν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κε επαξθεέο, γηα ηε 

κεηΪβαζά ηνπο ζηνλ επφκελν ππεξεζηαθφ βαζκφ, αλεμΪξηεηα απφ ηελ πξαγκαηηθά 

εηθφλα πνπ Ϋρεη ζρεκαηέζεη απφ ηα δέσξα ππνδεηγκαηηθάο δηδαζθαιέαο πνπ Ϋρεη 

παξαθνινπζάζεη ά απφ ηελ ελ γΫλεη ζπλεξγαζέα ηνπ κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Ο 

νξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ πνπ πνηθέιιεη απφ Τπεξεζηαθφ Βαζκφ ζε Βαζκφ (γηα 

παξΪδεηγκα ην 70% -ην αλψηεξν- ησλ εθπαηδεπηηθψλ εέλαη δπλαηφλ λα πξνΪγεηαη απφ 

ην Γ’ ζηνλ Β’ βαζκφ θαη ην 30% -ην αλψηεξν- απφ ην Β’ ζηνλ Α’ βαζκφ), δελ Ϋρεη 

θακέα επηζηεκνληθά ά Ϊιινπ εέδνπο ηεθκεξέσζε. 

γ) Ο ρνιηθφο χκβνπινο πξνβαέλεη ζε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαηφπηλ 

παξαθνινχζεζεο ελφο δέσξνπ ππνδεηγκαηηθάο δηδαζθαιέαο. Μηα ηΫηνηα πξφβιεςε 
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αληηβαέλεη ζε θΪζε επηζηεκνληθά ζεψξεζε, θαζψο ην ρξνληθφ δηΪζηεκα εέλαη πνιχ 

κηθξφ. Αλ ζπλππνινγηζηεέ ν κεγΪινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ θΪζε ζρνιηθάο 

πεξηθΫξεηαο, ηνπο νπνένπο πξΫπεη λα «δεη» ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο, ε φιε ξχζκηζε 

κφλν απνξέα κπνξεέ λα πξνθαιΫζεη. 

δ) ηνπο ζπληειεζηΫο βαζκνιφγεζεο δέλεηαη κεγΪιε βαξχηεηα ζηε «δηνηθεηηθά 

επΪξθεηα», γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ 

θαη φρη ηε βειηέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ. 

ε) Οη ζπληειεζηΫο βαζκνιφγεζεο πνπ αθνξνχλ ην παηδαγσγηθφ Ϋξγν δεέρλνπλ 

λα αληηιακβΪλνληαη ηε δηδαθηηθά πξαθηηθά ζαλ θαηαθεξκαηηζκΫλν Ϊζξνηζκα πνιχ 

κηθξψλ ελνηάησλ θαη φρη σο ζπλνιηθά παηδαγσγηθά ζηΪζε θαη εθπαηδεπηηθά 

πξαθηηθά. 

ζη) Σν φπνην ζπλεξγαηηθφ- παηδαγσγηθφ θιέκα κπνξνχζε λα ππΪξμεη ζηε 

ζρνιηθά κνλΪδα πξηλ ηηο ξπζκέζεηο απηΫο, πιΫνλ δπλακηηέδεηαη. ηα ζρνιεέα 

εγθαζέζηαηαη ν θφβνο θαη ε αλαζθΪιεηα απΫλαληη ζηνλ Γηεπζπληά, ην χκβνπιν, ηνλ 

ΠξντζηΪκελν, επαλαθΫξνληαο ζηα ζρνιεέα ην ζπληεξεηηθφ θιέκα ηε δεθαεηέαο ηνπ 

1950. 

 

3.1.4. Ζ απηναμηνιόγεζε ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ 

 

Σν ΜΪξηην ηνπ 2010 ζηΪιζεθε ζηα ζρνιεέα ε πξψηε εγθχθιηνο γηα ηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθάο κνλΪδαο (37100/Γ1 - 31/3/2010), ζε εθαξκνγά ηνπ 

Νφκνπ 3848/2010. 

ρεδφλ ηξέα ρξφληα κεηΪ, θαηΪ ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2013-14, ην Τπνπξγεέν 

Παηδεέαο, κε ηελ εγθχθιην 1900089/Γ1 ζηηο 10/12/2013, επαλάιζε, θαιψληαο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα εθαξκφζνπλ «ην ζεζκφ ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ ηεο ζρνιηθάο κνλΪδαο», νξέδνληαο Ϋηζη ηελ «απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθάο 

κνλΪδαο» Ϊκεζε πξνηεξαηφηεηα θαη αηρκά ηνπ δφξαηνο ησλ κεηαξξπζκέζεσλ πνπ 

ζρεδέαδε ζηελ ΠξσηνβΪζκηα θαη ΓεπηεξνβΪζκηα Δθπαέδεπζε. 

Ζ «απηναμηνιφγεζε» εκπεξηεέρε 15 δεέθηεο, πνπ επεδέσμαλ λα θαιχςνπλ ηνπο 

εμάο επξεέο ηνκεέο: 

ΜΫζα θαη Πφξνη (ρνιηθφο ρψξνο, πιηθνηερληθά ππνδνκά θαη νηθνλνκηθνέ 

πφξνη, ζηειΫρσζε ηνπ ζρνιεένπ). 
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Ζγεζέα, Γηνέθεζε θαη ΟξγΪλσζε ηνπ ρνιεένπ (ΟξγΪλσζε θαη ζπληνληζκφο ηεο 

ζρνιηθάο δσάο, δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζε κΫζσλ θαη πφξσλ, αμηνπνέεζε, ππνζηάξημε 

θαη αλΪπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ). 

Γηδαζθαιέα θαη ΜΪζεζε (ΑλΪπηπμε θαη εθαξκνγά δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ). 

Κιέκα θαη ρΫζεηο ζην ρνιεέν (ρΫζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ - καζεηψλ θαη 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ζρΫζεηο ηνπ ζρνιεένπ κε γνλεέο θαη ζπλεξγαζέεο κε 

εθπαηδεπηηθνχο - θνηλσληθνχο θνξεέο). 

ΠξνγξΪκκαηα, ΠαξεκβΪζεηο θαη ΓξΪζεηο Βειηέσζεο (ΔθπαηδεπηηθΪ 

πξνγξΪκκαηα θαη θαηλνηνκέεο, ππνζηεξηθηηθΫο θαη αληηζηαζκηζηηθΫο παξεκβΪζεηο, 

αλΪπηπμε θαη εθαξκνγά ζρεδέσλ δξΪζεο γηα ηε βειηέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ). 

ΔθπαηδεπηηθΪ ΑπνηειΫζκαηα (Φνέηεζε θαη δηαξξνά καζεηψλ, επηηεχγκαηα θαη 

πξφνδνο ησλ καζεηψλ, αηνκηθά θαη θνηλσληθά αλΪπηπμε ησλ καζεηψλ). 

ΑπνηειΫζκαηα ηνπ ρνιεένπ (Δπέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιεένπ). 

Ζ πηνζΫηεζε ηΫηνησλ δεηθηψλ νπζηαζηηθΪ αγλνεέ ά θαηαγξΪθεη ηππηθΪ, σο 

απνηΫιεζκα, ρσξέο λα εξκελεχεη, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν νη θνηλσληθνέ παξΪγνληεο 

επεξεΪδνπλ θαη ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα θαη παξΫρνπλ 

εθπαηδεπηηθφ Ϋξγν. 

 

3.1.5. Ζ θαηάζηαζε ηωλ νινήκεξωλ δεκνηηθώλ ζρνιείωλ 

 

Σν ζρνιηθφ Ϋηνο 2013-2014 ηα νινάκεξα ηκάκαηα ζε πνιιΪ δεκνηηθΪ 

ιεηηνχξγεζαλ ρσξέο λα θαιχπηνληαη νη αλΪγθεο ζε πξνζσπηθφ, ρσξέο πιάξεο σξΪξην, 

κε απνηΫιεζκα, ηδηαέηεξα ηνπο πξψηνπο κάλεο, λα θνηηνχλ κφλν καζεηΫο Α’ θαη Β’ 

ηΪμεσλ. 

Ζ αχμεζε ησλ νινάκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιεέσλ κε Δληαέν ΑλακνξθσκΫλν 

Πξφγξακκα πνπδψλ (1165 δεκνηηθΪ ζρνιεέα Δ.Α.Π. ην 2013- 2014), δηεπθφιπλε ηηο 

ζηαδηαθΫο πξνζιάςεηο αλαπιεξσηψλ δαζθΪισλ κΫζσ ΔΠΑ γηα ηελ βαζκηαέα 

θΪιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ζην απνγεπκαηηλφ σξΪξην θαη ηελ εμνκΪιπλζε ηεο 

φιεο θαηΪζηαζεο ην ΓεθΫκβξην, απφδεημε φκσο ηαπηφρξνλα πσο ην Τπνπξγεέν ζεσξεέ 

πιΫνλ ην νινάκεξν πξφγξακκα σο δνκά ρσξέο ππνρξΫσζε ζηειΫρσζεο ηεο απφ 

κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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Ζ ρξάζε ησλ πηζηψζεσλ ησλ ΔΠΑ γηα πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ δαζθΪισλ 

ςαιέδηζε ηηο πηζηψζεηο γηα ηηο πξνζιάςεηο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηάησλ, κε 

απνηΫιεζκα ηε δεκηνπξγέα κεγΪισλ ζρεηηθψλ θελψλ ζηελ πξσηνβΪζκηα εθπαέδεπζε, 

παξΪ ηηο ππνρξεσηηθΫο κεηαηΪμεηο πνπ Ϋγηλαλ απφ ηα γπκλΪζηα ηεο ρψξαο. 

 

3.1.6. Αύμεζε ππνρξεωηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ωξαξίνπ 

 

Με εηζάγεζε ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο ζην πνιπλνκνζρΫδην ηνπ Τπνπξγεένπ 

Οηθνλνκηθψλ πξνβιΫπεηαη, ζε κέα ππνπαξΪγξαθν (ππνπαξΪγξαθνο Θ2, Νφκνο 

4152/2013), αχμεζε ηνπ σξαξένπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο 

θαηΪ 2 ψξεο. Έηζη, γηα παξΪδεηγκα, ην σξΪξην ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ θαζεγεηά 

απμάζεθε απφ 21 ζε 23 ψξεο. 

Σα επηρεηξάκαηα πνπ ρξεζηκνπνέεζε ν ηφηε ππνπξγφο πξνθεηκΫλνπ λα 

δηθαηνινγάζεη ηελ αχμεζε ηνπ σξαξένπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ επαλεκθαλέδνληαη ζε 

πξφζθαηε ζπλΫληεπμε θαη απφ ην λΫν ππνπξγφ ζηελ πξνζπΪζεηα ηνπ λα θαιχςεη ηα 

κεγΪια θελΪ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ εθπαέδεπζε κε λΫα αχμεζε ηνπ σξαξένπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 

3.1.7. Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ καζεηώλ αλά ηάμε 

 

Υσξέο λνκνζεηηθά πξσηνβνπιέα φπνπ ζα άηαλ απαξαέηεηε ε ζχκθσλε γλψκε 

ηεο Βνπιάο, ε εγεζέα ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ εμΫδσζε Κνηλά 

Τπνπξγηθά Απφθαζε κε ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ, (απφθαζε κε αξηζκφ 

129818/Γ2, δεκνζηεπκΫλε ζην ΦΔΚ 2451, δεχηεξν ηεχρνο, κε εκεξνκελέα 1ε 

Οθησβξένπ 2013, ελψ δειαδά Ϋρεη άδε μεθηλάζεη ε ζρνιηθά ρξνληΪ) κε ηελ νπνέα 

απμΪλεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλΪ ηΪμε ζε φιεο ηηο ζρνιηθΫο βαζκέδεο. 

 

3.1.8. Μεηαηάμεηο εθπαηδεπηηθώλ 

 

Ζ εγεζέα ηνπ Τπνπξγεένπ Γηνηθεηηθάο Μεηαξξχζκηζεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, 

ζην πιαέζην ηεο Ϊκεζεο εθαξκνγάο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 12.5000 δεκνζέσλ 

ππαιιάισλ, θαη’ εληνιά ηεο ηξφηθα, ψζηε λα ηθαλνπνηεζεέ ε απαέηεζε ηνπ 

Μλεκνλένπ γηα κεέσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζέσλ ππαιιάισλ, εηζεγάζεθε ηελ 
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εθαξκνγά ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ζην ρψξν ηεο εθπαέδεπζεο. Με βΪζε απηάλ ηελ 

εηζάγεζε, αθνινχζεζε ε απφθαζε ηεο θπβΫξλεζεο γηα ηελ «Τινπνέεζε 

πξνγξΪκκαηνο ελδνθηλεηηθφηεηαο 4.900 θαζεγεηψλ δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο», 

ζην πιαέζην ησλ «δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ» γηα ηε δηεηέα 2013-2014. 

 

3.1.9. Αλαηξνπή ζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεωλ 

 

Σν ΝνΫκβξην ηνπ 2012, ε ςάθηζε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

Γεκνζηνλνκηθάο Πξνζαξκνγάο (Νφκνο 4093/2012, ΦΔΚ Α’ 222/12.11.2012, 

εθαξκνζηηθφο λφκνο ηνπ 2νπ Μλεκνλένπ) επΫθεξε ζνβαξΫο αιιαγΫο ζην ρψξν ηεο 

ΣξηηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο, αιιαγΫο πνπ απφ πνιιΫο πιεπξΫο θαηαγγΫιζεθαλ φηη 

αληέθεηληαη ζην Ϊξζξν 16 ηνπ πληΪγκαηνο, ην νπνέν νξέδεη φηη ε αλψηαηε 

εθπαέδεπζε παξΫρεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ηδξχκαηα πνπ απνηεινχλ λνκηθΪ πξφζσπα 

δεκνζένπ δηθαένπ κε πιάξε απηνδηνέθεζε. Με ην Νφκν 4093, ηα θνιιΫγηα, σο 

πΪξνρνη «ππεξεζηψλ κε ηππηθάο εθπαέδεπζεο» δχλαληαη πιΫνλ λα παξΫρνπλ πηπρέν 

3εηνχο θνέηεζεο (bachelor), κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζπλεξγαζέα ηνπο κε ΑΔΗ ηεο 

αιινδαπάο, θΪλνληαο ζπκθσλέεο δηθαηφρξεζεο (franchising). 

Με λΫν Νφκν, ηνλ Νφκν 4111 (ΗαλνπΪξηνο ηνπ 2013), ε ΚπβΫξλεζε ηξνπνπνηεέ 

ην Μεζνπξφζεζκν θαη δέλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο λα ζπγθξνηεέ 

Οξγαληζκνχο Πηζηνπνέεζεο κε Ϋξγν ηνπο ηελ Ϋγθξηζε ιεηηνπξγέαο ζε παξφρνπο κε 

ηππηθάο κεηαιπθεηαθάο εθπαέδεπζεο (θνιιΫγηα). ηελ έδηα ηξνπνπνέεζε θαη γηα ηε 

δηαδηθαζέα αλαγλψξηζεο πνπ αθνινπζεέ ην ΑΔΠ, νξέδνληαη σο πηπρέα απηΪ πνπ 

Ϋρνπλ ηνπιΪρηζηνλ ηξηεηά δηΪξθεηα, κεηαπηπρηαθΪ απηΪ κε δηΪξθεηα κηθξφηεξε ηεο 

ηξηεηνχο θαη δηδαθηνξηθΪ φζα Ϋρνπλ ηνπιΪρηζηνλ ηξηεηά δηΪξθεηα.. Δέλαη πηζηεχσ 

πιενλαζκφο λα αλαθΫξνπκε πσο ε πινπνέεζε ησλ παξαπΪλσ απνηεινχλ επηηαγΫο 

επξσπατθψλ ζπλζεθψλ (Μπνιφληα). 

Σν επηΫκβξην 2013 γέλεηαη κηα αθφκε πξνζπΪζεηα απνδπλΪκσζεο ησλ πηπρέσλ 

πνπ παξΫρνληαη απφ ηα ειιεληθΪ δεκφζηα ΑΔΗ. Με ην Νφκν 4186 (ΦΔΚ 193 

Α’/17.09.2013) ζην Ϊξζξν 39, ηξνπνπνηεέηαη ν Νφκνο 3328/2005 γηα ηνλ ΓΟΑΣΑΠ 

(πξψελ ΓΗΚΑΣΑ) θαη πιΫνλ εμαηξνχληαη απφ ηε δηαδηθαζέα αλαγλψξηζεο νη ηέηινη 

ζπνπδψλ πνπ ειάθζεζαλ απφ νκνηαγά Ηδξχκαηα ρσξψλ κεηΪ ηελ Ϋληαμά ηνπο ζηελ 

Δπξσπατθά Έλσζε, ελψ αλαγλσξέδνληαη πηπρέα πνπ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ Ϋρεη 
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δηαλπζεέ γηα δχν Ϋηε ζην εμσηεξηθφ, φηαλ πξφθεηηαη γηα 5εηά δηΪξθεηα ζπνπδψλ (πρ. 

πηπρέα Μεραληθψλ). 

 

3.1.10. πξξίθλωζε ηεο Γεκόζηαο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη 

Έξεπλαο 

 

ΚαηΪ ηελ πεξένδν ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο, ππάξμε κεγΪινο αξηζκφο 

λνκνζεηεκΪησλ θαη πνιιΫο δηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο θαη ζην ρψξν ηεο ΣξηηνβΪζκηαο 

Δθπαέδεπζεο. πσο ζπλΫβε θαη ζηηο ππφινηπεο πηπρΫο ηεο εθπαηδεπηηθάο 

κεηαξξχζκηζεο ζηηο Ϊιιεο εθπαηδεπηηθΫο βαζκέδεο, νη αιιαγΫο πνπ πξνσζάζεθαλ θαη’ 

αξρΪο απνζθνπνχζαλ ζηε κεέσζε ησλ δεκφζησλ ρξεκαηνδνηάζεσλ πξνο ηα ΑΔΗ θαη 

ΣΔΗ, αδηαθνξψληαο γηα ην ηζρπξφ πιάγκα πνπ επΫθεξαλ ζηε εθπαηδεπηηθά ιεηηνπξγέα 

ηνπο. Σαπηφρξνλα φκσο, παξφκνηα κε φηη ζπλΫβε ζηηο Ϊιιεο εθπαηδεπηηθΫο βαζκέδεο, 

ε αξλεηηθά νηθνλνκηθά ζπγθπξέα δηεπθφιπλε ηελ πξνψζεζε δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, 

κε ζηφρν ηνλ αζθπθηηθφηεξν θεληξηθφ δηνηθεηηθφ Ϋιεγρν επέ ησλ δνκψλ ιεηηνπξγέαο 

ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ ΗδξπκΪησλ θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ηδησηηθάο αγνξΪο 

πξντφλησλ εθπαέδεπζεο. 

Απαξρά ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην ρψξν ηεο ΣξηηνβΪζκηαο πξΫπεη λα 

ζεσξεζεέ ν Νφκνο 4009/2011 ν νπνένο Ϋζεζε ηηο βΪζεηο γηα ηελ εθαξκνγά ζρεδέσλ 

ζπγρσλεχζεσλ/θαηαξγάζεσλ ζην ρΪξηε ηεο Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο κΫζσ 

Πξνεδξηθψλ ΓηαηαγκΪησλ. 

Με ην Νφκν 4076/2012 δηεπξχλζεθε θαηΪ πνιχ ε αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγεένπ 

σο πξνο ηελ θαηΪξγεζε ά ζπγρψλεπζε Παλεπηζηεκηαθψλ ΣκεκΪησλ. Με ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ, ν Τπνπξγφο Παηδεέαο, κπνξνχζε πιΫνλ λα δεηάζεη, απφ 

ηα πκβνχιηα ησλ ΗδξπκΪησλ, ηελ Α.ΓΗ.Π. θαη ηηο πγθιάηνπο, κε δεζκεπηηθά 

γλσκνδφηεζε, σο πξνο ηα ππφ ζπγρψλεπζε ά ηα ππφ θαηΪξγεζε Σκάκαηα, δέλνληΪο 

ηνπο πξνζεζκέα 60 εκεξψλ. 

Σξεηο κφιηο κάλεο κεηΪ, ηε δεκνζέεπζε ηνπ Νφκνπ 4076 (δεκνζηεχηεθε ζην 

ΦΔΚ 159 - 10/08/2012), ε Α.ΓΗ.Π. απΫζηεηιε πξφηαζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο κε 

ζΫκα «Πεξέγξακκα Μεζνδνινγηθάο ΠξνζΫγγηζεο γηα αλαδηΪξζξσζε ηνπ ρΪξηε ησλ 

ΑΔΗ».
35

 Ζ δεκνζηνπνέεζε ηεο πξφηαζεο πξνθΪιεζε ζεηξΪ αληηδξΪζεσλ εθ κΫξνπο 

ησλ ΑλσηΪησλ ΗδξπκΪησλ. Αθξηβψο 60 εκΫξεο κεηΪ, ζηηο 30/1/12, ν Τπνπξγφο 
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Παηδεέαο αλαθνέλσζε ηελ 1ε Ϋθδνζε ηνπ «ρεδένπ ΑζελΪ» κε ην νπνέν 

δξνκνινγνχληαλ κεγΪιεο θιέκαθαο θαηαξγάζεηο, θαη ζπγρσλεχζεηο ΗδξπκΪησλ, 

ρνιψλ θαη ΣκεκΪησλ ΑΔΗ. 

ηηο 5 Μαξηένπ 2013 ην Τπνπξγεέν αλαθνέλσζε ηελ ηειηθά κνξθά ηνπ λΫνπ 

αθαδεκατθνχ ρΪξηε ηεο ρψξαο, θαη ζηηο 7 Μαξηένπ κε ην Νφκν 4132/2013, κεηψζεθε, 

κε αλαδξνκηθά ηζρχ, απφ 60 ζε 30 εκΫξεο, ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ εέραλ ηα 

Ηδξχκαηα ζηε δηΪζεζά ηνπο γηα λα απαληάζνπλ. Σελ επνκΫλε, 8 Μαξηένπ, ππάξμε 

αλαθνέλσζε ηεο Γλσκνδφηεζεο ηεο Α.ΓΗ.Π. επέ ηνπ «ρεδένπ ΑζελΪ», γλσκνδφηεζε, 

ζε γεληθΫο γξακκΫο, επλντθά επέ ηνπ ρεδένπ.
36

 

ηηο 9 Απξηιένπ 2013 ςεθέζηεθε ν Νφκνο 4142/2013. Με ην Ϊξζξν 7 ηνπ 4142 

ηξνπνπνηάζεθε ην αληέζηνηρν Ϊξζξν 7 ηνπ Νφκνπ 4009/2011 θαη δφζεθε ζην 

Τπνπξγεέν ε δπλαηφηεηα λα ηδξχεη, λα ζπγρσλεχεη, λα θαηαηΫκλεη, λα κεηνλνκΪδεη 

θαη λα θαηαξγεέ ΔηζαγσγηθΫο θαη ΠξνρσξεκΫλνπ Δμακάλνπ Καηεπζχλζεηο ζε 

Σκάκαηα Παλεπηζηεκέσλ θαη ΣΔΗ, κΫζσ Πξνεδξηθψλ ΓηαηαγκΪησλ. 

Οη ζπλΫπεηεο απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγάζεηο ρνιψλ θαη ΣκεκΪησλ ΑΔΗ 

θαη θπξέσο ΣΔΗ, ππάξμαλ ζεκαληηθΫο. ΦνηηεηΫο ππνρξεψζεθαλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε 

Ϊιιεο πφιεηο πξνθεηκΫλνπ λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο, ρσξέο λα ππΪξμεη 

αληέζηνηρε κΫξηκλα ελέζρπζεο ηεο θνηηεηηθάο ζηΫγαζεο ζηηο πφιεηο κε «εηζξνά» λΫνπ 

θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ. Πνιινέ απφ ηνπο θνηηεηΫο απηνχο βξΫζεθαλ κΫζα ζε Ϋλα 

θαινθαέξη λα ζπνπδΪδνπλ Ϊιιν αληηθεέκελν (φρη πΪληνηε παξεκθεξΫο) απφ απηφ πνπ 

πξνεγνπκΫλσο ζπνχδαδαλ. 

Ζ ζπλνιηθά δηαδηθαζέα Ϋγηλε ρσξέο κεηαβαηηθΪ ζηΪδηα θαη ρσξέο λα δνζεέ 

ρξφλνο γηα πξαγκαηηθφ δηΪινγν. Ζ αθαδεκατθά θνηλφηεηα δελ πξφιαβε λα 

δηαβνπιεπηεέ αλαθνξηθΪ κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο κε 

αθαδεκατθΪ, θνηλσληθΪ θαη επηζηεκνληθΪ θξηηάξηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ρΪζεθε ε 

επθαηξέα γηα κέα ζε βΪζνο ζπδάηεζε κε ζΫκα ηελ παξαγσγηθά αλαζπγθξφηεζε ηεο 

ρψξαο θαη ηνλ ξφιν ηεο αλψηαηεο εθπαέδεπζεο ζε απηάλ ηελ αλαζπγθξφηεζε. ΠνιιΪ 

αθφκα δεηάκαηα, φπσο γηα παξΪδεηγκα ε πεξηθεξεηαθά απνθΫληξσζε ά ε 

ζπζρεηηζκφο ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη αθαδεκατθνχ ραξαθηάξα ησλ ΗδξπκΪησλ, επέζεο 

δελ Ϋγηλαλ αληηθεέκελα ζπδάηεζεο. 

ια απηΪ ζπκβαέλνπλ «ελψ ε ΔιιΪδα θαιεέηαη λα αληηκεησπέζεη ηελ 

ζεκαληηθά πζηΫξεζε ζηηο επελδχζεηο ζε Ϋξεπλα θαη ηερλνινγηθά αλΪπηπμε, πνπ εέλαη 
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κφιηο 0,7% ηνπ ΑΔΠ, ελψ εέλαη 2% ζηελ ΔΔ θαη 2,7% ζηηο ΖΠΑ. πλνιηθΪ, νη 

επελδχζεηο ζε Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε (R&D), ινγηζκηθφ, αλψηεξε θαη αλψηαηε 

εθπαέδεπζε, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ππνιεέπνληαη ζεκαληηθΪ ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο 

ΔΔ».
37

 Ζ ζεκαζέα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ εέλαη κεγΪιε, γηαηέ ν βαζκφο δηΪδνζεο ησλ 

λΫσλ ηερλνινγηψλ απνηειεέ κΫζν εθζπγρξνληζκνχ ηεο νηθνλνκέαο. Οη ρψξεο φπνπ 

θαηεπζχλνληαη νη επελδχζεηο κε ελζσκαησκΫλε πςειά ηερλνινγέα δελ εέλαη ρακεινχ 

εξγαηηθνχ θφζηνπο, αιιΪ πςειάο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζπλάζσο πςειάο πνηφηεηαο 

αλζξσπέλνπ θεθαιαένπ. 

 

3.1.11. πλερή ππνρξεκαηνδόηεζε ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Ηδξπκάηωλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 

Σα παλεπηζηάκηα ζηξνβηιέδνληαη ζηε δέλε ησλ πξνβιεκΪησλ θαη πεξηκΫλνπλ ηε 

ιχζε. Βξηζθφκαζηε ζηα κΫζα ηνπ 2015 θαη ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα ηεο 

ρψξαο Ϋρνπλ πΪξεη κφιηο 2 απφ ηα ζπλνιηθΪ 112 εθαη. επξψ ηεο θξαηηθάο 

επηρνξάγεζεο. Πξφζθαηα, ζηε βνπιά, ν ππνπξγφο Παηδεέαο, θ. Αξ. ΜπαιηΪο 

παξαδΫρηεθε ηε ζπλερά ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ηαπηφρξνλα επΫξξηςε ηελ επζχλε ζην 

ππνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ, ηεο έδηαο θπβΫξλεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ θ. ΜπαιηΪ, «γηα ην ηξΫρνλ νηθνλνκηθφ Ϋηνο Ϋρνπλ δηαβηβαζηεέ 

πξνο ηελ Τπεξεζέα Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ ηνπ ππνπξγεένπ Παηδεέαο 

δηθαηνινγεηηθΪ ρξεκαηνδφηεζεο ζπλνιηθνχ χςνπο 112.000.000 επξψ, γηα θΪιπςε 

δαπαλψλ ιεηηνπξγέαο, ζέηηζεο θνηηεηψλ θαη κηζζνδνζέαο Ϋθηαθηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ ΑΔΗ (παλεπηζηεκέσλ θαη ΣΔΗ) ηεο ρψξαο, εθ ησλ νπνέσλ Ϋρεη 

εμνθιεζεέ πνζφ 2.000.000 επξψ πνπ αθνξΪ ηε κηζζνδνζέα σξνκηζζένπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ ΑΔΗ». 
38

 

πγθεθξηκΫλα, ε ρψξα δηαζΫηεη 20 παλεπηζηάκηα θαη 15 ΣΔΗ, ζηα νπνέα ε 

θξαηηθά επηρνξάγεζε Ϋρεη ζπξξηθλσζεέ Ϋσο θαη 80% κΫζα ζηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα. 
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ΜειΪο Κ. Η ολιγοπυλιακή διάπθπυζη ηηρ ελληνικήρ αγοπάρ, η «κςπιαπσία ηος καηαναλυηή» και η 

παπαγυγική βάζη. http://www.kostasmelas.gr/2014_03_01 _archive.html πξνζπειΪζηεθε ζηηο 

13/5/2015 
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Οη πξπηΪλεηο ησλ παλεπηζηεκέσλ θαη νη πξφεδξνη ησλ ΣΔΗ δειψλνπλ φηη, πΫξαλ 

ηνπ Απγνχζηνπ, δειαδά ηελ επφκελε αθαδεκατθά ρξνληΪ, δελ ζα θαηαθΫξνπλ λα 

ιεηηνπξγάζνπλ εΪλ δελ ζπλερηζηεέ ε θξαηηθά ρξεκαηνδφηεζε. 

Αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ΓΔΚΟ, ηε ζπληάξεζε ησλ 

θηηξέσλ, επνπηηθφ πιηθφ θαηαζηξΫθεηαη, θνηηεηΫο δηακαξηχξνληαη γηα ειιεέςεηο ζε 

ζπγγξΪκκαηα, νη βαζκνινγέεο θαη ε Ϋθδνζε ησλ πηπρέσλ θαζπζηεξνχλ. 

«Οη παλεπηζηεκηαθνέ ζπληαμηνδνηνχληαη, κε απνηΫιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

δηδαρζνχλ καζάκαηα ζεκαληηθψλ εηδηθνηάησλ ζε ηκάκαηα φπσο ζην Βηνινγηθφ, ην 

Οηθνλνκηθφ, ηε Φαξκαθεπηηθά, ζην Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ», αλΫθεξε ε πξχηαλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, θα Β. Κπξηαδνπνχινπ. 

Σν πξφβιεκα εέλαη αθφκε πην νμχ ζηα ΣΔΗ ηεο πεξηθΫξεηαο, ιφγσ ηεο κεέσζεο 

ησλ πξνζιάςεσλ κφληκνπ ά Ϋθηαθηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

3.1.12. Αδηέμνδε θαηάζηαζε ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

 

Σν «πΪγσκα» ηεο ρξεκαηνδφηεζεο Ϋρεη νδεγάζεη ζε νηθνλνκηθά αζθπμέα ην 

ηζηνξηθφηεξν έδξπκα ηεο ρψξαο, ην Παλεπηζηάκην Αζελψλ. 

Σν απηνρξεκαηνδνηνχκελν κνληΫιν ιεηηνπξγέαο βξέζθεηαη πξν ησλ ππιψλ ησλ 

ειιεληθψλ παλεπηζηεκέσλ. Ζ αξρά γέλεηαη απφ ην εκβιεκαηηθφ Παλεπηζηάκην 

Αζελψλ, ην νπνέν νκνινγεέ φηη ζα αλαγθαζηεέ λα ρξεζηκνπνηάζεη ηα Ϋζνδα απφ ηα 

εξεπλεηηθΪ ηνπ πξνγξΪκκαηα γηα λα θαιχςεη ιεηηνπξγηθΫο αλΪγθεο. Καη απηφ δηφηη 

δελ Ϋρεη πΪξεη νχηε... επξψ απφ ηελ θξαηηθά επηρνξάγεζε Ϋσο ηψξα. «Θα 

πξνζπαζάζνπκε λα βξνχκε δηθνχο καο πφξνπο γηα λα θαιχςνπκε ηηο εθπαηδεπηηθΫο 

αλΪγθεο ησλ ΣκεκΪησλ καο», αλΫθεξε ν πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ θ. 

ΘΪλνο Γεκφπνπινο.
39

 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ απνινγηζκφ ησλ πξπηαληθψλ αξρψλ ηνπ ΔΚΠΑ 

γηα ην αθαδεκατθφ Ϋηνο πνπ νινθιεξψζεθε, νη ηαθηηθΫο πηζηψζεηο γηα ην Ϋηνο 2015 

αλΫξρνληαη ζηα 10.000.000 επξψ (ζην 25% ησλ ηαθηηθψλ πηζηψζεσλ ηνπ 2009), πνζφ 

απφ ην νπνέν κΫρξη ζάκεξα ην ΔΚΠΑ δελ Ϋρεη ιΪβεη νχηε επξψ. Δπέζεο, ε 

επηρνξάγεζε ηνπ Ηδξχκαηνο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ εέλαη Ϊθξσο 

πεξηνξηζκΫλε (15% ηνπ αληέζηνηρνπ ΠΓΔ γηα ην 2009). Σν «πΪγσκα» ηεο 
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ΛαθαζΪο, Α., ε αλαδάηεζε ρξεκΪησλ ηα ΑΔΗ 
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πξνζπειΪζηεθε ζηηο 3/8/2015 
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ρξεκαηνδφηεζεο Ϋρεη νδεγάζεη ζε νηθνλνκηθά αζθπμέα ην κεγαιχηεξν έδξπκα ηεο 

ρψξαο 

χκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, απφ ηνλ επηΫκβξην ζα επηδησρζεέ λα 

πεξηνξηζζνχλ νη δαπΪλεο γηα κηζζψκαηα κε ηελ αμηνπνέεζε ηεο έδηαο αθέλεηεο 

πεξηνπζέαο ηνπ ΔΚΠΑ 

Οη ηξΫρνπζεο ιεηηνπξγηθΫο αλΪγθεο ηνπ Ηδξχκαηνο θαιχπηνληαη απφ ηα Ϋζνδα 

ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιέσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ). Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνέν εηζΫξρνληαη ηα θνλδχιηα πνπ παέξλεη θΪζε ΑΔΗ απφ ηα 

εξεπλεηηθΪ θαη αλαπηπμηαθΪ πξνγξΪκκαηα θαζψο θαη απφ ηηο ζπλεξγαζέεο θαη ηελ 

παξνρά ππεξεζηψλ. 

«Ηζρπξά βνχιεζε εέλαη ε δηαηάξεζε ζε απηάλ ηελ θξέζηκε ζπγθπξέα ηεο 

δπλακηθάο ηνπ ΔΛΚΔ, ε νπνέα Ϋρεη δεκηνπξγεζεέ κε ηηο πξνζπΪζεηεο φισλ καο εδψ 

θαη πνιιΪ ρξφληα, γηα λα εμαζθαιηζζεέ ε ζηνηρεηψδεο επηβέσζε ηνπ Ηδξχκαηνο», ιΫεη 

ν πξχηαλεο, πξνζζΫηνληαο φηη ζα επηδησρζεέ ν ΔΛΚΔ λα γέλεη πην απνηειεζκαηηθφο. 

Καη θαηαιάγεη, ηνλέδνληαο: «εκαληηθφο ζηφρνο εέλαη λα δηεθδηθάζνπκε επηηπρψο λΫα 

εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα, ρξεκαηνδνηάζεηο, ρνξεγέεο θ.ιπ. κΫζσ επξσπατθψλ θαη 

Ϊιισλ δηεζλψλ θνξΫσλ. 
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3.1.13. ην πεξηζώξην ε Δηδηθή Αγωγή 

 

ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο πνηΫ δελ πξνβιΫθηεθε 

μερσξηζηά εγγξαθά ησλ δαπαλψλ ηεο Δηδηθάο Αγσγάο. Οη δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηεο Δηδηθάο Αγσγάο (εθπαηδεπηηθΫο ππεξεζέεο κφληκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη αλαπιεξσηψλ, δηαγλσζηηθΫο θαη ππνζηεξηθηηθΫο 

ππεξεζέεο, θηηξηνινγηθΫο ππνδνκΫο πνπ απαηηνχλ εηδηθΫο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη 

εμνπιηζκνέ) δελ εγγξΪθνληαη μερσξηζηΪ, αιιΪ πεξηιακβΪλνληαη ζην ζχλνιν ησλ 

δαπαλψλ ηεο Γεληθάο Δθπαέδεπζεο. ΔπνκΫλσο, ζπκπεξαέλεηαη πσο ε κεέσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ηε Γεληθά Δθπαέδεπζε πνπ δηαπηζηψζεθε ζην ζρεηηθφ θεθΪιαην ηεο 

παξνχζεο εξγαζέαο ζπκπεξηιακβΪλεη θαη κεέσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Δηδηθά Αγσγά. 

Αλ εμεηΪζνπκε ηελ πνηφηεηα ηεο Δηδηθάο Δθπαέδεπζεο ζηε ρψξα καο, ζα δνχκε 

φηη, αθφκα θαη πξηλ ηελ νηθνλνκηθά θξέζε, ππνιεέπεηαη πνιχ ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθάο 

Δπξψπεο. Οη αλΪγθεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο παξαβιΫπνληαη δηαρξνληθΪ, 

ελψ νη ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο, πνπ απνξξΫνπλ απφ Γηεζλεέο πκβΪζεηο πνπ ε 

ΔιιΪδα Ϋρεη ππνγξΪςεη, ζπζηεκαηηθΪ παξακεινχληαη. 

ΜεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο, νη κφλεο λνκνζεηηθΫο δηαηΪμεηο πνπ 

ςεθέζηεθαλ απφ ην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην θαη αθνξνχζαλ ζηελ Δηδηθά Αγσγά, άηαλ 

απιΫο ξπζκέζεηο πξνθεηκΫλνπ λα απνξξνθεζνχλ θνλδχιηα απφ ην πξφγξακκα ΔΠΑ 

(Ϊξζξν 56 ηνπ Νφκνπ 3966/2011, Ϊξζξν 39 ηνπ Νφκνπ 4115/2013).Ζ κφλε Ϊιιε 

ζρεηηθά λνκνζεηηθά ξχζκηζε άηαλ ην Ϊξζξν 82 ηνπ Νφκνπ 4172/2013 (Ηνχιηνο 2013), 

ην νπνέν θαηΪξγεζε δηΪθνξεο εηδηθφηεηεο ησλ ΔΠΑΛ. Μεηαμχ ησλ εηδηθνηάησλ πνπ 

θαηαξγάζεθαλ άηαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνέ Δξγαζηεξηαθψλ Δηδηθνηάησλ ηεο Δηδηθάο 

Αγσγάο, εηδηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ κε απμεκΫλα ηππηθΪ πξνζφληα πνπ επέ ζεηξΪ εηψλ 

ππεξεηνχζε ζηα ΔΔΔΔΚ-ΣΔΔΔΑ θαη ΔΔΓ ζηε ΓεπηεξνβΪζκηα Δηδηθά Αγσγά. 

Ζ θαηΪζεζε λνκνζρεδένπ γηα ηελ Δηδηθά Αγσγά βεβαέσο αλαγλσξέδεηαη απφ 

φιεο ηηο θπβεξλάζεηο φια απηΪ ηα ρξφληα θαη εμαγγΫιιεηαη ζπλερψο απφ ην 2010, 

ρσξέο θΪπνην λνκνζΫηεκα λα Ϋξρεηαη ηειηθΪ ζηε Βνπιά, δεέγκα θαη απηφ ηεο 

Ϋιιεηςεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. ΑπνηΫιεζκα απηάο ηεο θαηΪζηαζεο εέλαη ε κε 

ζρνιηθά Ϋληαμε θαη ε απνπζέα θνηλσληθάο ελζσκΪησζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα 

θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο. 

Γηα λα κπνξΫζεη Ϋλαο καζεηάο λα ιΪβεη ηελ απαξαέηεηε δηΪγλσζε, ε νπνέα 

πηζηνπνηεέ ηελ αλαπεξέα ά ηηο εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ηνπ, ζα πξΫπεη λα 
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εμεηαζηεέ απφ ηα ΚΔΓΓΤ. Ζ θαηΪζηαζε ζηα ΚΫληξα ΓηΪγλσζεο θαη Τπνζηάξημεο 

(ΚΔΓΓΤ) άηαλ πνιχ Ϊζρεκε πξηλ ην μΫζπαζκα ηεο Οηθνλνκηθάο Κξέζεο θαζψο άηαλ 

άδε ππνζηειερσκΫλα θαη δπζηπρψο δε βειηηψζεθε ζηε ζπλΫρεηα, αθνχ εμαθνινπζνχλ 

λα Ϋρνπλ ειΪρηζην πξνζσπηθφ. Δμαηηέαο απηάο ηεο Ϋιιεηςεο ζηειΫρσζεο, ππΪξρνπλ 

πνιχ κεγΪιεο θαζπζηεξάζεηο ζηηο δηαγλψζεηο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπΪγεηαη σο ρΪζηκν 

πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαη σο ηαιαηπσξέα γηα γνλεέο θαη καζεηΫο. 

Σα ειΪρηζηα ΔηδηθΪ Νεπηαγσγεέα δελ επαξθνχλ γηα ηηο πθηζηΪκελεο αλΪγθεο, 

κνινλφηη ζπλάζσο Ϋρνπλ πεξηζζφηεξα παηδηΪ απφ φζα πξνβιΫπεη ε λνκνζεζέα. 

Σα ΔηδηθΪ ΓεκνηηθΪ ρνιεέα παξακΫλνπλ ρσξέο κφληκν ζηαζεξφ πξνζσπηθφ θαη 

δέρσο νινάκεξε ιεηηνπξγέα, αγλνψληαο ηηο αλΪγθεο γνλΫσλ θαη παηδηψλ. Σα Σκάκαηα 

Έληαμεο εέλαη ηειεέσο αλνξγΪλσηα θαη φπνην Ϋξγν επηηειεέηαη ζε απηφλ ηνλ ηνκΫα, 

νθεέιεηαη ζην θηιφηηκν θαη ζηηο πξνζπΪζεηεο ησλ ιέγσλ κφληκσλ θαη ησλ πνιιψλ 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηαγσληζκφο ΑΔΠ γηα πξφζιεςε δαζθΪισλ ηεο 

Δηδηθάο Αγσγάο δελ Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ πνηΫ. 

Σν Τπνπξγεέν Παηδεέαο, αθνχ δελ ελΫγξαςε θνλδχιηα γηα ηελ Δηδηθά Αγσγά θαη 

Δθπαέδεπζε ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη γηα λ’ αληηκεησπέζεη ην πξφβιεκα ησλ 

ειιεέςεσλ, επηλφεζε κηα αληηεθπαηδεπηηθά θαη αλνξζνινγηθά κΫζνδν, ζπλΪπηνληαο 

6κελεο ζπκβΪζεηο κε ηνλ ΟΑΔΓ κΫζσ ΔΠΑ, θαη πξνζΫιαβε Ϋηζη γηα ηηο λεπξαιγηθΫο 

ζΫζεηο ηεο Δηδηθάο Αγσγάο εθπαηδεπηηθνχο ρσξέο απμεκΫλα ηππηθΪ πξνζφληα 

(νπζηαζηηθΪ αλεηδέθεπηνπο ζηελ εηδηθά αγσγά, ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο). 

Σε ζρνιηθά ρξνληΪ 2013-14 ππνινγέζηεθαλ πεξέπνπ 1.600 ιεηηνπξγηθΪ θελΪ ζε 

εθπαηδεπηηθφ, εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ 

1.000 ζρνιηθΫο κνλΪδεο εηδηθάο αγσγάο θαη εθπαέδεπζεο θαη ηηο δηαγλσζηηθΫο θαη 

ππνζηεξηθηηθΫο ππεξεζέεο. Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο αιιΪ θαη ςπρνιφγνπο, 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, παηδνςπρέαηξνπο, εξγνζεξαπεπηΫο, θπζηνζεξαπεπηΫο, 

ινγνζεξαπεπηΫο θαη εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. «Έλα ζρεδφλ κάλα κεηΪ ηνλ 

αγηαζκφ, ηα εηδηθΪ ζρνιεέα πξαθηηθΪ δελ ιεηηνπξγνχλ», αλαθΫξνπλ νη καζεηΫο θαη νη 

γνλεέο ηνπ 10νπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιεένπ ηεο Αζάλαο ζην ΜαξΪζιεην θαη 

πξνζζΫηνπλ: «Ζ θαηΪζηαζε ζην ζρνιεέν καο δε δηαθΫξεη απφ εθεέλε ζηα ππφινηπα 

ζρνιεέα εηδηθάο αγσγάο ζηελ ΔιιΪδα».
40

 Έπξεπε θαη πΪιη λα θζΪζεη ΝνΫκβξηνο γηα 

                                                 
40

 Αλαθνέλσζε ηνπ Γ.. πιιφγνπ ΓνλΫσλ θαη Κεδεκφλσλ 10νπ Δηδηθνχ Γ.. Αζελψλ (Μαξαζιεένπ) 

κε ηέηιν «Άλλη μια σπονιά συπίρ ζσολείο» (4/10/2013) 
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λα αξρέζεη λα εμνκαιχλεηαη, σο Ϋλα βαζκφ, ε θαηΪζηαζε, κΫζσ ησλ ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ 

πνπ πξναλαθΫξζεθαλ. 

Σα πξνβιάκαηα ηεο Δηδηθάο Αγσγάο δε ζηακαηνχλ εδψ. Γηα ην Ϋηνο 2012-13, 

αλαθνηλψζεθε πεξηθνπά ησλ δαπαλψλ γηα ηελ κεηαθνξΪ ησλ καζεηψλ ζηα δεκφζηα 

ζρνιεέα απφ 250 εθ. επξψ ζε 140 εθ. επξψ. Σνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 2013, δειαδά πΫληε 

κάλεο κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο ζρνιηθάο ρξνληΪο, ε θαηΪζηαζε εέρε θηΪζεη ζην 

απξνρψξεην, θαζψο νη απηνθηλεηηζηΫο δελ δΫρνληαλ λα λαπιψζνπλ ηα ιεσθνξεέα 

ηνπο κε ηηο θαηλνχξγηεο, ρακειφηεξεο ηηκΫο. 

Σελ ακΫζσο επφκελε ζρνιηθά ρξνληΪ, ε ρξεκαηνδφηεζε κεηψζεθε εθ λΫνπ. Με 

Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, ΑλΪπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ, Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (ΚΤΑ 24001/11-06-2013, «πεξέ κεηαθνξΪο καζεηψλ 

δεκνζέσλ ζρνιεέσλ απφ ηηο ΠεξηθΫξεηεο») απνθαζέζηεθε ε κεέσζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαηΪ 60% ζε ζρΫζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο, 

δειαδά απφ 140.000.000 επξψ ζε 55.000.000 επξψ. 

Ζ θαηΪζηαζε πνπ πεξηγξΪθηεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπο απνηειεέ κηα 

πξνζπΪζεηα ζθηαγξΪθεζεο ηεο δνθεξάο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηΪ κε 

εηδηθΫο αλΪγθεο, ηα παηδηΪ «ελφο θαηψηεξνπ ζενχ», ζηελ ειιεληθά εθπαέδεπζε ησλ 

κεηακλεκνληαθψλ ρξφλσλ. Δέλαη εχθνιν λα ζπκπεξΪλεη θαλεέο φηη θαη ζηνλ ηνκΫα ηεο 

Δηδηθάο αγσγάο νη ζπλΫπεηεο ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο ππάξμαλ βαζχηαηεο, 

δηεπξχλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο εθπαηδεπηηθΫο θαη θνηλσληθΫο αληζφηεηεο, ζε 

βΪξνο απηψλ ησλ παηδηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΔΜΜΔΑ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

3.2.1.Γηαζεζηκόηεηα ρνιηθώλ Φπιάθωλ 

 

Με ην λφκν 4172/2013 ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, φπσο πξναλαθΫξζεθε 

ζην θεθΪιαην ησλ Γηαξζξσηηθψλ Αιιαγψλ γηα ηελ Σερληθά Δθπαέδεπζε, 

λνκνζεηάζεθε ε θαηΪξγεζε δηαθφξσλ εηδηθνηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΔΠΑΛ-ΔΠΑ 

κε ην Ϊξζξν 82. ην έδην φκσο λνκνζρΫδην, κε ην Ϊξζξν 80 θαηαξγάζεθαλ νη ζΫζεηο 

ησλ ρνιηθψλ ΦπιΪθσλ ησλ Γάκσλ θαη νη 2.200 εξγαδφκελνη ζηηο ζΫζεηο απηΫο 

ηΫζεθαλ ζε δηαζεζηκφηεηα, κε απνηΫιεζκα ηα ζρνιηθΪ θηέξηα λα αθεζνχλ, ηδηαέηεξα 

ηηο λπρηεξηλΫο ψξεο, απξνζηΪηεπηα Ϋλαληη βαλδαιηζκψλ. 

 

3.2.2. Αιιαγέο ζηε λνκνζεζία κεηαζέζεωλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Με ην Νφκν 4093/2012 (παξΪγξαθνο Θ2, ππνπαξΪγξαθνο 2) επεηξΪπεζαλ νη 

ππνρξεσηηθΫο κεηαζΫζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο «αλΪγθεο ηεο Δζληθάο Οηθνλνκέαο». 

ε ζπκπιάξσζε απηνχ ηνπ λνκηθνχ πιαηζένπ, ην ΦεβξνπΪξην ηνπ 2014 εθδφζεθε 

ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ ΓηΪηαγκα πνπ θαζηεξψλεη ηηο ππνρξεσηηθΫο κεηαζΫζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (ΠΓ 28/ΦΔΚ48/28-2-2014).
41

 

 

3.2.3. Ο Νόκνο γηα Ίδξπζε Ηλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, Οξγάλωζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη 

Δθδόζεωλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 

 

Ο Νφκνο 3966/2011 (ΦΔΚ 118/2011) κε ηέηιν «Θεζκηθφ Πιαέζην ησλ 

Πξφηππσλ, Πεηξακαηηθψλ ρνιεέσλ - Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθάο Πνιηηηθάο, 

ΟξγΪλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 

«ΓΗΟΦΑΝΣΟ», θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» θαηΪξγεζε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην 

                                                 
41

ΓΟΔ, Αλαθνέλσζε γηα ηηο κεηαζΫζεηο, (6/3/2014) http://apf.gr/assets/doe.pdf 

http://apf.gr/assets/doe.pdf
http://apf.gr/assets/doe.pdf
http://apf.gr/assets/doe.pdf
http://apf.gr/assets/doe.pdf
http://apf.gr/assets/doe.pdf
http://apf.gr/assets/doe.pdf
http://apf.gr/assets/doe.pdf
http://apf.gr/assets/doe.pdf
http://apf.gr/assets/doe.pdf
http://apf.gr/assets/doe.pdf
http://apf.gr/assets/doe.pdf
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ΚΔΔ, ην ΗΠΟΓΔ, ηνλ ΟΔΔ θαη ηνλ ΟΔΓΒ. ηε ζΫζε ηνπο ηδξχζεθε ην Ηλζηηηνχην 

Δθπαηδεπηηθάο Πνιηηηθάο θαη ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 

«ΓΗΟΦΑΝΣΟ», ηα νπνέα εέλαη ΝΠΗΓ, κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηδηψηεο 

θαη λα εθηεινχλ Ϋξγα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. ΑλαθνξηθΪ κε ηα ζρνιηθΪ βηβιέα, ηα 

νπνέα κΫρξη ην 2011 ηππψλνληαλ απφ ηνλ ΟΔΓΒ θαη πΫξαζαλ ζηε δηθαηνδνζέα ηνπ 

«ΓΗΟΦΑΝΣΟΤ», πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη πιΫνλ ππάξμε Ϋγθαηξε ε Ϊθημε ησλ 

βηβιέσλ ζηηο ζρνιηθΫο κνλΪδεο. 

 

3.2.4. πγθξόηεζε πκβνπιίωλ ρωξίο ηε ζπκκεηνρή 

εθπξνζώπωλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

ην ΦΔΚ 318/2011 (24/2/2011, Αξηζκφο απφθαζεο 8440 ηνπ Τπνπξγεένπ 

Δζσηεξηθψλ) δεκνζηεχηεθε ν θαλνληζκφο πνπ θαζνξέδεη ηα ζρεηηθΪ κε ηε ιεηηνπξγέα 

ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ. Με απηάλ ηελ ππνπξγηθά απφθαζε ππάξμε απνθιεηζκφο 

ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο λΫεο θαιιηθξαηηθΫο ζρνιηθΫο επηηξνπΫο 

πνπ θαηαλΫκνπλ ηα θνλδχιηα ζηηο ζρνιηθΫο κνλΪδεο. 

Απνθιεηζκφο ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππάξμε θαη απφ ηα 

πεηζαξρηθΪ ζπκβνχιηα πνπ απνθαζέδνπλ γηα ηηο δηψμεηο - αθφκα θαη απνιχζεηο - 

δεκνζέσλ ππαιιάισλ (Νφκνο 4057/2012). Πξηλ ηε δεκνζέεπζε ηνπ λφκνπ, ππεχζπλα 

γηα ηηο πεηζαξρηθΫο δηψμεηο άηαλ ηα 5κειά ππεξεζηαθΪ ζπκβνχιηα φπνπ 

αληηπξνζσπεχνληαλ νη εθπαηδεπηηθνέ κε δπν αηξεηνχο εθπξνζψπνπο, ελψ ηα Ϊιια 3 

κΫιε νξέδνληαλ απφ ηε δηνέθεζε. Γειαδά, ε δηνέθεζε εέρε ηελ πιεηνςεθέα. Με ην λΫν 

λφκν απνθαζέζηεθε λα αθαηξεζεέ ν πεηζαξρηθφο Ϋιεγρνο απφ ηα ππεξεζηαθΪ 

ζπκβνχιηα. Σνλ πεηζαξρηθφ Ϋιεγρν κε ην Νφκν 4057, αλΫιαβαλ εηδηθΪ πεηζαξρηθΪ 

ζπκβνχιηα ρσξέο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιΪδνπ, θαζηζηψληαο ηα 

φξγαλα απηΪ πην αλεμΫιεγθηα θαη ‘Ϋληνλα γξαθεηνθξαηηθΪ πνπ δεκηνπξγνχλ 

πξνβιάκαηα παξΪ επηιχνπλ κε Ϋρνληαο ηελ εηθφλα ηεο πξαγκαηηθάο θαηΪζηαζεο πνπ 

ηζρχεη ζηηο ζρνιηθΫο κνλΪδεο. 
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3.2.5. Καηάξγεζε ηεο δηεηνύο κεηεθπαίδεπζεο ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π.Δ. 

 

Με αλαθνέλσζε ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο (9 - 2 - 2011) ππάξμε δηαθνπά ηεο 

δηεηνχο Μεηεθπαέδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Π.Δ.
42

 Με ηελ απφθαζε απηά, Ϋιαβε 

ηΫινο Ϋλαο ζεζκφο πνπ πξνζΫθεξε, θαηΪ γεληθά νκνινγέα φζσλ ζπκκεηεέραλ, 

ζεκαληηθΪ επηκνξθσηηθΪ εθφδηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο 

Δθπαέδεπζεο, δαζθΪινπο θαη λεπηαγσγνχο. Απφ ην Τπνπξγεέν εκθαλέζηεθε, σο 

αληηπξφηαζε επηκφξθσζεο, ην Μεέδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, ην 

νπνέν, παξΪ ην βαξχγδνππφ ηέηιν «Μεέδνλ» πινπνηάζεθε κφλν γηα ιέγνπο κάλεο. Οη 

ζπκκεηΫρνληεο ζηελ δηεηά Μεηεθπαέδεπζε, επηιΫγνληαλ θαηφπηλ εμεηΪζεσλ θαη 

απαιιΪζζνληαλ ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ γηα φζν ρξφλν δηαξθνχζε ε 

επηκφξθσζε, πξνθεηκΫλνπ λα αθνζηψλνληαη απεξέζπαζηνη ζηε κειΫηε λΫσλ 

παηδαγσγηθψλ ζεσξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ. Οη ζπκκεηΫρνληεο/ρνπζεο ζην Μεέδνλ 

Πξφγξακκα, αληέζηνηρα, επηιΫγνληαλ θαηφπηλ θιάξσζεο θαη παξαθνινπζνχζαλ 

επηκφξθσζε κεηΪ ην ηΫινο ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξένπ, ζε απνγεπκαηηλΫο ψξεο, γηα 

κηθξφ ρξνληθφ δηΪζηεκα. Δέλαη θαλεξφ πσο ην Μεέδνλ Πξφγξακκα θαη ιφγσ ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγέαο ηνπ αιιΪ θαη εμαηηέαο ηνπ πξνζσξηλνχ ηεο δηΪξθεηαο ηνπ, 

πξφζθεξε απιΪ απνζπαζκαηηθά θαηΪξηηζε αληέ γηα παηδαγσγηθά επηκφξθσζε. 

                                                 
42

ΓΟΔ, Αλαθνέλσζε γηα ηε δηαθνπά ηεο κεηεθπαέδεπζεο, (16/2/2011) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

3.3.1. Δπηζηεκνληθή κεηαλάζηεπζε 

 

ΓεθΪδεο ρηιηΪδεο λΫνη επηζηάκνλεο θαη εηδηθνέ εγθαηαιεέπνπλ καδηθΪ ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα ηελ ΔιιΪδα γηα λα βξνπλ ηελ ηχρε ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Ζ θξέζε, ε 

αλεξγέα, ν θφβνο γηα κηα δσά δέρσο κΫιινλ, δηψρλεη απφ ηε ρψξα ηα παηδηΪ ηεο... 

Πεξηζζφηεξνη απφ 120.000 Έιιελεο επηζηάκνλεο θαη εηδηθνέ Ϋρνπλ 

εγθαηαιεέςεη ηελ ΔιιΪδα, αλαθΫξεη ν θ. Λφεο Λακπξηαλέδεο,
43

 θαζεγεηάο 

Οηθνλνκηθάο Γεσγξαθέαο ζην Παλεπηζηάκην ηεο Θεζζαινλέθεο, πνπ πξαγκαηνπνέεζε 

κηα κεγΪιε Ϋξεπλα κε δεέγκα 2.800 Διιάλσλ επηζηεκφλσλ, εξγαδνκΫλσλ ζην 

εμσηεξηθφ. 

ηα ηΫιε ηνπ 2010, 10% ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο -θΪπνπ 

120.000 Ϊλζξσπνη- βξέζθνληαλ ζην εμσηεξηθφ. Απηφ εέλαη θΪηη πνπ ζα Ϋπξεπε λα καο 

αλεζπρεέ γηα ην πνχ πΪεη ε ρψξα. Οη επηζηάκνλεο απηνέ Ϋρνπλ πΪεη ζε πνιιΫο ρψξεο 

θπξέσο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθά. Δέλαη Ϊλζξσπνη κε πνιχ θαιΫο ζπνπδΫο, κε 

δηδαθηνξηθφ θαη κΪζηεξ, θΪηη πνπ ζεκαέλεη φηη πνηνηηθΪ ε δεκηΪ εέλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ην 10%. 

Σν επηζηεκνληθφ απηφ δπλακηθφ εέλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο 

ρψξαο, θαζψο δελ ζα κπνξΫζνπκε λα πξνρσξάζνπκε πξνο ηελ αλΪπηπμε, ρΪλνληΪο 

ην. ΤπΪξρνπλ θαζεγεηΫο παλεπηζηεκένπ πνπ δελ κπνξνχλ λα ηα βγΪινπλ πΫξα 

νηθνλνκηθΪ θαη θεχγνπλ κε ηξηεηά Ϊδεηα Ϊλεπ απνδνρψλ γηα λα πΪλε ζε Ϊιιν 

παλεπηζηάκην ηνπ εμσηεξηθνχ θαη λα βγΪινπλ ρξάκαηα γηα λα ζπληεξάζνπλ ηελ 

νηθνγΫλεηΪ ηνπο. Απηφ εέλαη κηα πΪξα πνιχ θαθά Ϋλδεημε γηα ηελ θαηΪζηαζε πνπ 

βξέζθεηαη ε ειιεληθά θνηλσλέα. 

Με ηελ αλεξγέα πεξέπνπ ζην 30% θαη ηελ εξγαζέα λα ππνβαζκέδεηαη ζπλερψο 

σο πεξηερφκελν, ηα ηειεπηαέα ρξφληα θαηαγξΪθεηαη Ϋλαο αξηζκφο 300.000 Διιάλσλ, 

                                                 
43

 Πεγά: http://www.iefimerida.gr, πξνζπειΪζηεθε ζηηο17/8/2015. 
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http://www.iefimerida.gr/
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ζηελ πιεηνλφηεηΪ ηνπο εηδηθεπκΫλνη επηζηάκνλεο, πνπ Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη 

βηνγξαθηθΪ γηα λα κεηαλαζηεχζνπλ. Παξαηεξεέηαη θπγά εηδηθΪ πξνο ηε Γεξκαλέα. Οη 

έδηνη νη Γεξκαλνέ ιΫλε φηη ηα 3 πξψηα ρξφληα ηεο θξέζεο, 60.000 Έιιελεο 

εηδηθεπκΫλνη Ϋρνπλ άδε εγθαηαζηαζεέ θαη εξγΪδνληαη ζηε Γεξκαλέα. 

Ζ γεξκαληθά θπβΫξλεζε ελΫθξηλε λφκν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαγλψξηζεο 

ησλ ηέηισλ ζπνπδψλ απφ ηελ αιινδαπά. Πεξηζζφηεξνη απφ 8.500 αιινδαπνέ γηαηξνέ 

Ϋρνπλ ππνβΪιεη αέηεζε γηα αλαγλψξηζε ησλ ηέηισλ ζπνπδψλ ηνπο ζηε Γεξκαλέα, 

ψζηε λα εξγαζηνχλ ζηε ρψξα. 

Οη κλάκεο απφ ηα κεγΪια κεηαλαζηεπηηθΪ θχκαηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1960 θαη 

ηνπ 1970 απφ ηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ πξνο ηε Γεξκαλέα μππλνχλ θαη πΪιη. 

Απηά ηε θνξΪ, φκσο, ηα πξΪγκαηα εέλαη πνιχ δηαθνξεηηθΪ απφ πνηνηηθά Ϊπνςε. 

Γέλεηαη καδηθά απνγχκλσζε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ηνπ λφηνπ απφ ηνπο 

κνξθσκΫλνπο λΫνπο, αλψηεξεο θαη αλψηαηεο κφξθσζεο θαη φρη απφ ηνπο 

αλεηδέθεπηνπο «γθαζηαξκπΪηηεξ», φπσο νη γνλεέο θαη νη παππνχδεο ηνπο. Οη 

αλεπηπγκΫλεο ρψξεο ηνχ επξσπατθνχ βνξξΪ παέξλνπλ Ϋηνηκνπο ηνπο επηζηάκνλεο 

ρσξέο λα Ϋρνπλ μνδΫςεη νη έδηνη νχηε Ϋλα επξψ γηα ηε κφξθσζά ηνπο. 

«Ζ Γεξκαλέα» ηνλέδεη ν θαζεγεηάο ηεο Παληεένπ, πξφεδξνο ηνπ ηκάκαηνο 

Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο, θ. ΓηΪλλεο Κνπδάο «ελψ Ϋρεη ηδηαέηεξα απμάζεη ηνλ ηερληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εθπαέδεπζά ηεο, Ϋρεη Ϋιιεηκκα ζε Ϊιιεο επηζηεκνληθΫο 

εηδηθφηεηεο θαη απηφ ην Ϋιιεηκκα πξνζπαζεέ λα ην θαιχςεη κε επηζηάκνλεο ησλ 

ρσξψλ ηνπ λφηνπ. Ζ Γεξκαλέδα ππνπξγφο Δξγαζέαο, απεπζπλφκελε ζηνπο 

ηζνπεδσκΫλνπο εξγαδφκελνπο ηνπ λφηνπ ηνχο θαιεέ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηε 

Γεξκαλέα, γηαηέ ππΪξρεη εξγαζέα γηα ηηο αλΪγθεο ηεο γεξκαληθάο νηθνλνκέαο. 

Σα επηζηεκνληθΪ επαγγΫικαηα πνπ αληηκεησπέδνπλ ηε κεγαιχηεξε αηκνξξαγέα 

πξνο ην εμσηεξηθφ εέλαη νη γηαηξνέ θαη κεραληθνέ. «Οη κηζνέ απφ απηνχο Ϋρνπλ πηπρέα 

απφ ηα 100 θνξπθαέα παλεπηζηάκηα ηνπ θφζκνπ» ιΫεη ν θ. Κνπδάο. 

«Ζ θχξηα δεμακελά ζπλαδΫιθσλ πνπ θεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ εέλαη απηνέ πνπ 

ηειεηψλνπλ ηελ Ηαηξηθά» ηνλέδεη ν πξφεδξνο ηεο Ηαηξηθάο ρνιάο ζην παλεπηζηάκην 

Αζελψλ, θ. ΑζαλΪζηνο-ΜειΫηηνο Γεκφπνπινο, θαη πξνζζΫηεη: «Οη πεξηζζφηεξνη πνπ 

πΪλε Ϋμσ γηα εηδηθφηεηα δελ ζα γπξέζνπλ. ΤπΪξρνπλ θαη επηζηάκνλεο, πνπ 

απνθαζέδνπλ λα αθάζνπλ ηε ζΫζε ηνπο ζηελ ΔιιΪδα θαη λα δηεθδηθάζνπλ κηα 

αληέζηνηρε θαη πνιχ πην θαινπιεξσκΫλε ζΫζε ζην εμσηεξηθφ. ΤπΪξρνπλ γηαηξνέ πνπ 

πΪλε ζηε Γεξκαλέα, ηελ Απζηξαιέα, ην ΝηνπκπΪη θαη αιινχ. Δκεέο, σο Ηαηξηθά 

ρνιά, βιΫπνπκε φηη απφ ηνπο λεαξνχο ζπλαδΫιθνπο πνπ παέξλνπλ ην πηπρέν ηνπο, 
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απηνέ πνπ Ϋρνπλ ηηο θαιχηεξεο βαζκνινγέεο θαη δπλαηφηεηεο, θεχγνπλ. ΑπνηΫιεζκα; 

Σν επέπεδν ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ζηελ ΔιιΪδα ηα ηειεπηαέα ρξφληα λα Ϋρεη 

πΫζεη. Γηαηέ νη θαιχηεξνη, πνπ Ϋρνπλ θαη ηε δχλακε, πξνζπαζνχλ λα θχγνπλ. ΜεγΪινο 

αξηζκφο πεγαέλεη ζηε Γεξκαλέα. Οη έδηνη νη Γεξκαλνέ ιΫλε φηη νη Έιιελεο 

ηειεηφθνηηνη γηαηξνέ εέλαη απφ ηηο θαιχηεξεο νκΪδεο ζηε ρψξα». 

Σν κεγΪιν εξψηεκα πνπ κπαέλεη: πφζν θνζηέδεη ε εθπαέδεπζε ησλ γηαηξψλ ζηνλ 

Έιιελα θνξνινγνχκελν; Ο θαζεγεηάο θ. Κνπδάο δέλεη ηε δηθά ηνπ δηΪζηαζε: «Απηφ 

γηα ηελ ΔιιΪδα ζπληζηΪ Ϋλα ηεξΪζηην πξφβιεκα παξαγσγηθάο δηΪζηαζεο. Γελ κπνξεέ 

λα αμηνπνηάζεη ε ΔιιΪδα ην δηθφ ηεο δπλακηθφ, πνπ κε δηθΪ ηεο Ϋμνδα ζπνχδαζε. Γηα 

παξΪδεηγκα, Ϋλαο θνηηεηάο ηεο Ηαηξηθάο θνζηέδεη ζην ειιεληθφ θξΪηνο 12.000 επξψ 

ηνλ ρξφλν θαη Ϋσο φηνπ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδΫο ηνπ, ζε 7 ρξφληα θαηΪ κΫζν φξν, 

ζηνηρέδεη 84.000 επξψ. ΠΪλε ζηε Γεξκαλέα, ηελ νηαδάπνηε ρψξα, πνπ παέξλεη ην 

επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ρσξέο λα Ϋρεη επελδχζεη νχηε Ϋλα επξψ». 

Σα νθΫιε ησλ ρσξψλ ππνδνράο εέλαη νινθΪλεξα, αλ πνχκε κΪιηζηα φηη γηα λα 

νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδΫο ηνπ Ϋλαο γηαηξφο ζηε Γεξκαλέα θνζηέδεη ζην γεξκαληθφ 

δεκφζην θΪπνπ Ϋλα εθαηνκκχξην επξψ, θαηαιαβαέλεη θαλεέο γηαηέ ην Βεξνιέλν 

εληζρχεη δηαθαψο ηελ «εηζαγσγά εγθεθΪισλ» απφ ηηο ρψξεο ηνπ λφηνπ». 

«ΓεθΪδεο ρηιηΪδεο κνξθσκΫλνη λΫνη πνπ πξνΫξρνληαη απφ απηΫο ηηο ρψξεο 

βξέζθνληαη άδε θαζνδφλ πξνο ηε Γεξκαλέα. Σα γεξκαληθΪ Δπηκειεηάξηα Βηνκεραλέαο 

θαη Δκπνξένπ δηνξγαλψλνπλ καζάκαηα Γεξκαληθψλ θαη ππφζρνληαη πξνζνδνθφξεο 

ζΫζεηο εξγαζέαο» κεηΫδσζε ην Γεξκαληθφ Ραδηφθσλν. 

Γηα ηε Γεξκαλέα θαη ηηο Ϊιιεο αλεπηπγκΫλεο ρψξεο, πνπ γεξλνχλ δεκνγξαθηθΪ, 

νη λενθεξκΫλνη μΫλνη επηζηάκνλεο πνπ Ϋρνπλ άδε εθπαηδεπζεέ κε Ϋμνδα ησλ ρσξψλ 

πξνΫιεπζάο ηνπο, εέλαη Ϋλα απξνζδφθεην θΫξδνο. Σελ έδηα ψξα, ε «επθαηξέα» απηά 

γηα ηε γεξκαληθά νηθνλνκέα θξχβεη Ϋλα δξΪκα γηα ηηο ρψξεο ηνπ λφηνπ ηεο Δπξψπεο. 

Αλ απηά ε θέλεζε κεηαλαζηψλ ζπλερηζηεέ, ε ΔιιΪδα, ε Ηζπαλέα, ε Πνξηνγαιέα, ε 

Κχπξνο θαη νη Ϊιιεο ρψξεο ηνπ λφηνπ ζα αδεηΪζνπλ ζηγΪ ζηγΪ απφ ηνπο θαιχηεξα 

κνξθσκΫλνπο λΫνπο, «απφ ηε δσηηθά νπζέα πνπ κπνξεέ λα εθπξνζσπεέ κηα πνιιΪ 

ππνζρφκελε λενιαέα», φπσο ηνλέδεη ε γαιιηθά εθεκεξέδα «Μνλη». 

χκθσλα κε Ϋξεπλα πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξέδα «Νηη Βειη», 35,5 % ησλ 

μΫλσλ επηζηεκφλσλ θαη εηδηθψλ πνπ πεγαέλνπλ λα βξνπλ ηελ ηχρε ηνπο ζηε Γεξκαλέα 

πξνΫξρνληαη απφ ηελ ππφινηπε Δπξψπε, 26,3% απφ ηηο δεκνθξαηέεο ηεο πξψελ 

νβηεηηθάο Έλσζεο, 6,5% απφ ηελ Σνπξθέα, 11,6% απφ ηελ Αζέα θαη 5,8% απφ ηελ 

Αθξηθά. χκθσλα κε επέζεκα ζηνηρεέα, ην 2012 κεηαλΪζηεπζαλ ζηε Γεξκαλέα γηα λα 
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εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 600.000 Ϊηνκα απφ ρψξεο ηεο ΔΔ, ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζρεδφλ απφ ρψξεο ηεο λφηηαο θαη ηεο αλαηνιηθάο Δπξψπεο. Σν 2011, ην λνχκεξν απηφ 

άηαλ 500.000. ηε κεγΪιε πιεηνλφηεηα νη κεηαλΪζηεο απηνέ δηαζΫηνπλ κεγΪια 

επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα. 

Δέλαη δπλαηφλ λα ζηακαηάζεη ε «εμαγσγά εγθεθΪισλ» ζην εμσηεξηθφ; 

δηεξσηΪηαη θΪζε γνληφο πνπ βιΫπεη ην παηδέ ηνπ λα θεχγεη Ϋρνληαο μνδΫςεη φιεο ηηο 

νηθνλνκέεο ηνπ λα ην ζπνπδΪζεη. 

«Με ηη κηζζνχο λα δνπιΫςεη θΪπνηνο επηζηάκνλαο ζηελ ΔιιΪδα, φηαλ 

ηζνπεδψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζέαο, φηαλ Ϋρνπκε κηα εξγαζέα ρακειΪ 

ακεηβφκελε θαη ηφζν κεγΪιε αλεξγέα» αλαξσηηΫηαη ν θαζεγεηάο θνο Κνπδάο. 

Γπζηπρψο, ε ΔιιΪδα ζα αηκνξξαγεέ ζπλερψο ζην ζΫκα ηνπ επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ φζν ζα παξακΫλεη σο παξαγσγηθφ πξφηππν ηεο ρψξαο ε πξνζθνξΪ θηελψλ 

ππεξεζηψλ. Οη αξκφδηνη θνξεέο Ϋρνπλ θΪλεη δηαρξνληθΪ ηηο πξνηΪζεηο ηνπο, αθφκε θαη 

απφ ηελ πεξένδν ηεο ιεγφκελεο επεκεξέαο θαη εέραλ αζθάζεη θξηηηθά φηη απηφ πνπ 

δεκηνπξγεέην ζηελ ΔιιΪδα άηαλ κέα θνχζθα. Γελ νηθνδνκάζακε κηα ρψξα κε 

ππνδνκΫο ηΫηνηεο πνπ λα κπνξΫζεη λα Ϋρεη κηα πξννπηηθά. Σν κΫιινλ δελ θαέλεηαη 

επνέσλν. 

ΠξΫπεη λα αθνπζηεέ απφ επέζεκα ρεέιε, ηελ πνιηηεέα θαη κε βξνληεξφ ηξφπν φηη 

ρΪλνπκε Ϋλα πνιχ κεγΪιν θαη ην πην πνηνηηθφ θνκκΪηη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

ρψξαο. 

ηελ Ακεξηθά πξνθιάζεθε παληθφο φηαλ ΚηλΫδνη θαη Ηλδνέ επηζηάκνλεο 

αλαθνέλσζαλ φηη επηζηξΫθνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο. Ήδε ε Ακεξηθά πξνζπαζεέ λα ηνπο 

κεηαπεέζεη λα κεέλνπλ 

Ζ ΔιιΪδα κπνξεέ, παξΪ ηελ θξέζε πνπ πεξλΪκε, λα αζθάζεη κηα δηαθνξεηηθά 

πνιηηηθά. Ναη, ρξεηΪδνληαη δηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο, αιιΪ απηΪ δελ κπνξνχλ λα γέλνπλ 

κε νξηδφληηα κΫηξα. 

Ζ ειιεληθά θνηλσλέα απαηηεέ λα ζπνπδΪδεη θαη λα αμηνπνηεέ ηα παηδηΪ ηεο πξνο 

φθεινο ηεο ρψξαο καο. 

 

3.3.2 Αλεξγία ηωλ λέωλ 

 

Ζ κεγΪιε αλεξγέα ησλ λΫσλ επηζηεκφλσλ Ϋρεη νδεγάζεη ζηελ αχμεζε ηεο 

κεξηθάο απαζρφιεζεο θαη ζε αληηθεέκελα εληειψο δηαθνξεηηθΪ ησλ ζπνπδψλ ηνπο, κε 
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απνηΫιεζκα ην 70% ησλ αλΫξγσλ αλαγθαζηηθΪ λα ηελ επηιΫγνπλ. Σν 51% ησλ 

κεξηθψο απαζρνινπκΫλσλ δνπλ θΪησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, ελψ νη λΫνη θΪησ ησλ 

25 Ϋρνπλ ηε κεγαιχηεξε κεέσζε αγνξαζηηθάο δχλακεο ιφγνπ ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ. 

ηηο ειηθέεο 15-24 ε αλεξγέα θηΪλεη ην 53,2%, ελψ ζηνπο λΫνπο 25-34 εηψλ θηΪλεη 

32,9%, ζχκθσλα κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεέα Ηνπλένπ ηεο Eurostat. Ζ αξκφδηα 

επέηξνπνο γηα ηελ απαζρφιεζε, θ. ΜαξγθξΫηε ΒεζηΪρεξ, πξναλάγγεηιε φηη κεηΪ ην 

θαινθαέξη ζα πξνηεέλεη κΫηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθά ππνζηάξημε ησλ καθξνρξφληα 

αλΫξγσλ θαη θπξέσο γηα ηνπο λΫνπο.! 

Οη εηδηθνέ φκσο εθηηκνχλ πσο ην πξφγξακκα ηεο Δ.Δ. γηα ηε κεέσζε ηεο 

αλεξγέαο ησλ λΫσλ ζα απνηχρεη, γηαηέ εέλαη εληειψο επηδεξκηθφ, δελ λα ιακβΪλεη 

ππφςε ηελ παξαγσγηθά βΪζε θΪζε ρψξαο ,ηε δεκφζηα δηνέθεζε ,ηελ ηερλνγλσζέα θαη 

γεληθΪ ην πιαέζην ιεηηνπξγέα ηεο.
44

 

Δλψ ε αλεξγέα θαιπΪδεη, νη ειιεέςεηο ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ εέλαη ηεξΪζηηεο 

θαη νη αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνέ ζηνηβΪδνληαη ζηνπο πέλαθεο αδηφξηζησλ, ζην... Ϋιενο 

ηεο «ηξφηθαο»  θαιχηεξα ηνπ «θνπαξηΫην» βξέζθεηαη ε νκαιά ιεηηνπξγέα ησλ 

ζρνιεέσλ γηα ηε λΫα ρξνληΪ -ζρνιηθφ Ϋηνο 2015-16-, θαζψο νη εθπξφζσπνη ησλ 

δαλεηζηψλ βΪδνπλ «κπιφθν» ζηνπο δηνξηζκνχο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, εμαξηψληαο 

ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ηνπο απφ ηνπο επαλαπξνζιεθζΫληεο πνπ εέραλ ηεζεέ ζε 

δηαζεζηκφηεηα. 

Οη δαλεηζηΫο δεηνχλ λα κεησζεέ θαηΪ ην άκηζπ ν αξηζκφο ησλ δηνξηζκψλ ψζηε 

λα ηζνζθειηζηεέ κε ηηο επαλαηνπνζεηάζεηο ησλ 1.850 θαζεγεηψλ ηερληθψλ 

εηδηθνηάησλ. Έηζη, απφ ηνπο 2.500 - 3.000 δηνξηζκνχο πνπ ε θπβΫξλεζε θηινδνμνχζε 

λα πξαγκαηνπνηάζεη θΫηνο ζηελ εθπαέδεπζε, ζα αλαγθαζηεέ λα πεξηνξηζηεέ ζε πνιχ 

ιηγφηεξνπο.
45

 

                                                 
44

 http://www.kathimerini.gr, πξνζπειΪζηεθε ζηηο 25/05/2015. 

45
 http://www.imerisia.gr, πξνζπειΪζηεθε ζηηο 25/05/2015. 
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ΜΔΡΟ IV 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζέα πξνζπΪζεζε λα θαηαγξΪςεη, ζηα πιαέζηα ησλ δπλαηνηάησλ 

κνπ, ηηο λνκνζεηηθΫο θαη ηηο δηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο πνπ επηηειΫζηεθαλ ζηελ ειιεληθά 

εθπαέδεπζε εμαηηέαο θαη κε αθνξκά ηελ νηθνλνκηθά θξέζε. 

ζνλ αθνξΪ ηα δπν πξψηα απφ ηα εξσηάκαηα, πνπ ηΫζεθαλ ζηελ εξγαζέα, 

δειαδά ην πνηεο αιιαγΫο Ϋρνπλ ππΪξμεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθάο 

εθπαέδεπζεο, κεηΪ ην μΫζπαζκα ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο ζηε ρψξα θαη ην πνηεο 

αιιαγΫο Ϋρνπλ ππΪξμεη ζηηο εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο θαη ζηηο ακνηβΫο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηΪ ηελ εθδάισζε ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο ζηελ ΔιιΪδα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

κειΫηε ηεο πξψηεο θαηεγνξέαο ζπλεπεηψλ, ε κειΫηε δειαδά ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

νηθνλνκηθάο θξέζεο ζηα νηθνλνκηθΪ ηεο ειιεληθάο εθπαέδεπζεο δελ δηαθνξνπνηεέηαη 

ζε ζρΫζε κε ηηο ζπλΫπεηεο ζε Ϊιινπο ηνκεέο, Ϋθπιεμε απνηειεέ ν βαζκφο επηδεέλσζεο 

ηεο θαηΪζηαζεο. ΠξΪγκαηη, κειεηψληαο ηα δεκνζηνλνκηθΪ κεγΫζε ζηνπο Δζληθνχο 

Πξνυπνινγηζκνχο, δηαπηζηψζακε πεξηθνπΫο ηεο ηΪμεσο ηνπ 32,22%, ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ Παηδεέα ηνπ 2014, ζε ζρΫζε κε ηα αληέζηνηρα θνλδχιηα ηνπ 

2009, πξηλ δειαδά ηελ εθδάισζε ηεο Οηθνλνκηθάο Κξέζεο. Πξφθεηηαη γηα πνζνζηφ 

κεέσζεο πξσηνθαλΫο γηα επξσπατθά ρψξα, κεηΪ ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. Οη 

δαπΪλεο γηα ηελ Παηδεέα, θαηΪ ην 2014, απνηεινχλ ιηγφηεξν απφ ην 2,7% ηνπ ΑΔΠ, 

φηαλ ν κΫζνο φξνο ησλ αληέζηνηρσλ δαπαλψλ ζηελ Δπξψπε βξέζθεηαη ζρεδφλ ζην 5% 

ηνπ κΫζνπ ΑΔΠ. 

ζνλ αθνξΪ ην ηξέην εξψηεκα πνπ ηΫζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζέα, δειαδά ην 

πνηεο αιιαγΫο Ϋρνπλ ππΪξμεη ζηνλ δεκφζην ραξαθηάξα ηεο εθπαέδεπζεο εμαηηέαο ηεο 

νηθνλνκηθάο θξέζεο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη κε ηελ Ϋλαξμε ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο, ε 

ινγηζηηθά αληέιεςε αληηκεηψπηζεο ηεο εθπαέδεπζεο, πνπ κεηψλεη εθπαηδεπηηθνχο, 

απμΪλεη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζηηο ηΪμεηο (παξΪ ηηο απνιχησο αληέζεηεο ζΫζεηο ηεο 

παηδαγσγηθάο επηζηάκεο), δεκηνπξγεέ κεγΪια ζρνιηθΪ ζπγθξνηάκαηα, θαηαξγεέ ηηο 

ππνζηεξηθηηθΫο δνκΫο πξνο ηνπο αζζελΫζηεξνπο καζεηΫο θαη ππνρξεκαηνδνηεέ ηελ 

Δηδηθά Αγσγά, απνηειεέ ηνλ αζθαιΫζηεξν δξφκν γηα ηελ ππνβΪζκηζε ηεο δεκφζηνπ 

ραξαθηάξα ηεο. 

ια ηα παξαπΪλσ, θαζηζηνχλ θαλεξφ φηη ε εθπαέδεπζε απφ θνηλσληθφ αγαζφ 

κεηαηξΫπεηαη ζε εκπνξεχζηκν αγαζφ πνπ δελ απεπζχλεηαη ηζφηηκα πξνο φινπο, 
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παξαβηΪδνληαο Ϋηζη ην ζεκειηψδεο δηθαέσκα ηνπ αλζξψπνπ ζηελ κφξθσζε. Απφ ηελ 

επνρά (θαη ην φξακα) ηνπ καδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηάκαηνο, πεξλΪκε ζηελ επνρά 

ηεο δηαθνξνπνηεκΫλεο ηαμηθάο εθπαέδεπζεο, φπνπ ζεσξεέηαη «θνηλσληθφο 

παξαινγηζκφο» ε επηδέσμε λα απνθηάζνπλ φινη νη καζεηΫο ηα κΫγηζηα ζρνιηθΪ 

πξνζφληα. 

ΣΫινο, φζνλ αθνξΪ ην εξψηεκα, πνπ ηΫζεθε πνηεο αιιαγΫο Ϋρνπλ ππΪξμεη ζηελ 

ειιεληθά λνκνζεζέα θαη Ϋρνπλ επεξεΪζεη ηε ζεζκηθά ιεηηνπξγέα ηεο εθπαέδεπζεο 

(δηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο), επεξεΪδνληαο Ϊκεζα ά Ϋκκεζα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην 

ζρνιεέν, φπσο ηε βηψλνπλ εθπαηδεπηηθνέ, καζεηΫο θαη γνλεέο, δεέμακε ζηηο 

πξνεγνχκελεο ζειέδεο φηη ππάξμε κεγΪινο αξηζκφο ηΫηνησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. 

ε γεληθΫο γξακκΫο, εχθνια θαηαλννχκε ηε βΪζε πΪλσ ζηε νπνέα 

πξνσζάζεθαλ νη αιιαγΫο ζηα δεκνζηνλνκηθΪ ηεο εθπαέδεπζεο, θαζψο ππάξμε ζε 

φινπο ηνπο ηφλνπο επέθιεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο θαη κεηαθχιεζε ζε φια ηα 

θνηλσληθΪ ζηξψκαηα ηεο επζχλεο γηα «Ϋμνδν απφ ηελ θξέζε». 

Ζ νηθνλνκηθά θξέζε ζηελ ΔιιΪδα, απφ ην 2010 θαη κεηΪ επεξΫαζε θΪζε πιεπξΪ 

ηεο νηθνλνκηθάο θαη ηεο θνηλσληθάο δσάο ηνπ ηφπνπ. Ζ Δθπαέδεπζε δελ άηαλ δπλαηφλ 

λα απνηειΫζεη εμαέξεζε. ιεο νη εθθΪλζεηο ηεο (ρξεκαηνδφηεζε, ζεζκνέ, δηΪξζξσζε, 

εθπαηδεπηηθΫο πξαθηηθΫο θαη ζηΪζεηο, δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηεο ραξαθηάξαο θιπ.) 

ππΫζηεζαλ βαζηΫο αιιαγΫο απφ ηελ ελ ιφγσ θξέζε. 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθά εξγαζέα επηρεηξψληαο λα δηεξεπλάζεη ηηο επηδξΪζεηο ηεο 

νηθνλνκηθάο θξέζεο ζηελ ηππηθά εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα θαηΫγξαςε φζεο απφ απηΫο 

ηηο αιιαγΫο ζεψξεζε πεξηζζφηεξν ραξαθηεξηζηηθΫο. Θα άηαλ ιΪζνο λα ηζρπξηζηεέ 

θΪπνηνο φηη ζηελ εθπαέδεπζε δελ ππάξραλ πξνβιάκαηα πξηλ ηε θξέζε. κσο νη 

επηινγΫο πνπ Ϋγηλαλ, πξνθεηκΫλνπ δάζελ λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιάκαηα, 

πξνσζνχλ Ϋλα κνληΫιν εθπαέδεπζεο κε πεξηζζφηεξνπο ηαμηθνχο θξαγκνχο ζε βΪξνο 

ησλ καζεηψλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηα ιηγφηεξν επλνεκΫλα νηθνλνκηθΪ θαη 

κνξθσηηθΪ θνηλσληθΪ ζηξψκαηα. 



 70 

4.4.1. Ζ εθπαίδεπζε νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ νιόπιεπξε 

αλάπηπμε ηωλ λέωλ 

 

Δδψ θαη ηξεηο δεθαεηέεο, φιεο νη βαζκέδεο ηεο εθπαέδεπζεο, απφ ηελ 

πξνζρνιηθά κΫρξη ηελ αλψηαηε, βξέζθνληαη ζηε δέλε ησλ ζπλερψλ θαη 

αλαπνηειεζκαηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ θαη αιιαγψλ, ρσξέο εζληθφ ζρΫδην πνπ ζα 

ππεξεηεέηαη κε ζπλΫπεηα θαη ζπλΫρεηα. Δθαξκφδνληαη πνιηηηθΫο πνπ δελ εληζρχνπλ 

ηνλ νπζηαζηηθφ ραξαθηάξα ηεο εθπαέδεπζεο. Απηφ ζπκβαέλεη ζηελ εθπαέδεπζε, απφ 

ηελ νξγΪλσζε θαη ηε ιεηηνπξγέα ηεο Ϋσο ην κνξθσηηθφ ηεο απνηΫιεζκα 

ραξαθηεξέδεηαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγέαο ηνπ θξΪηνπο. 

Οη επηπηψζεηο ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζρνιεένπ απνηππψλνληαη µε ζαθάλεηα ζηελ 

πεξηζσξηνπνέεζε ησλ πην αδχλαησλ ζηηο επηδφζεηο καζεηψλ, θπξέσο απηψλ πνπ 

πξνΫξρνληαη απφ ρακειΪ νηθνλνκηθΪ θαη θνηλσληθΪ ζηξψκαηα, ζηνλ ππεξπιεζσξηζκφ 

επηζηεκφλσλ. 

ΔμεηΪδνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιεένπ δηαπηζηψλνπκε φηη νη πνιηηηθΫο 

πξαθηηθΫο πξνσζνχλ ηελ εζσζηξΫθεηα, πεξηθφπηνπλ ηηο δεκφζηεο δαπΪλεο θαη 

ππνθαζηζηνχλ ην πξφζηαγκα ηεο ηζφηεηαο θαη αιιειεγγχεο. ΔπηβΪιινπλ Ϊρξεζηεο 

ηππνπνηεκΫλεο γλψζεηο θαη ακθηιεγφκελα πξφηππα, ηππνιαηξηθά ινγνδνζέα, 

πξηκνδνηνχλ ηνλ αηνµηθηζκφ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν δηεπξχλνληαη νη εθπαηδεπηηθΫο αληζφηεηεο, παξΪιιεια, 

ππνβαζκέδεηαη ην Ϋξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο εκπεδψλνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο 

ζχιιεςεο απφ ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ζην ζρνιεέν, θαζηζηψληαο ηνπο Ϊβνπια 

εθηειεζηηθΪ φξγαλα ελφο πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ πνπ δελ ιακβΪλεη ππφςε Ϊιινπο 

παξακΫηξνπο φπσο γεσγξαθηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, ηνπηθφ πνιηηηζκφ, νηθνλνκέα, 

αλΪπηπμε, θαηλνηνκέα θ.α., κε απνηΫιεζκα απφ ηνλ Έβξν Ϋσο ηελ Κξάηε λα γέλεηαη 

θαζεκεξηλΪ ην έδην κΪζεκα. 

Δπηρεηξνχλ λα δηακνξθψζνπλ αζθπθηηθφ πιαέζην ιεηηνπξγέαο, ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο εθπαέδεπζεο ψζηε λα αθαηξεέηαη θΪζε απηελΫξγεηα. 

Ζ εθπαέδεπζε απνγπκλψλεηαη απφ ην αλζξσπηζηηθφ ηεο πεξηερφκελν θαη απφ 

ηελ αλΪπηπμε δσληαλάο θαη ακθέδξνκεο ζρΫζεο θνηλσλέαο- εθπαηδεπηηθψλ - 

καζεηψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνέ εέλαη αλΪγθε λα δξΪζνπλ, Ϋρνληαο θαηΪ λνπ φηη νη ζρΫζεηο 

εθπαέδεπζεο θαη θνηλσλέαο εέλαη ζρΫζεηο δηαιεθηηθΫο θαη ηζηνξηθΫο, νθεέινπλ λα 
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θαηαλνάζνπλ φηη ε αλαπαξαγσγά ηεο θνηλσληθάο ηεξαξρέαο µΫζσ ηεο εθπαέδεπζεο 

εέλαη αλεπέηξεπηε θαη ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ απαηηεέ 

γλψζε θαη ειεπζεξέα πλεχκαηνο. 

Οη εθπαηδεπηηθνέ, αληιψληαο Ϋκπλεπζε θαη αξρΫο απφ ηελ απειεπζεξσηηθά 

παηδαγσγηθά ηνπ Paulo Freire ρξεηΪδεηαη λα αγσληζηνχλ γηα λα δηαηεξάζεη ε 

εθπαέδεπζε ην δεκφζην θαη δσξεΪλ ραξαθηάξα ηεο, αιιΪ θαη λα απνθηάζεη Ϋλα 

νιηζηηθφ θαη αλζξσπηζηηθφ πεξηερφκελν πνπ ζπλδπΪδεη ηε ζεσξεηηθά µε ηελ 

πξαθηηθά κΪζεζε. 

Ζ νιφπιεπξε αλΪπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ησλ καζεηψλ, ην Ϊθνπζκα ησλ θσλψλ 

ηνπο, ν ηξφπνο πνπ αθνπγθξΪδνληαη ηηο αλΪγθεο ηνπο εέλαη ην πξψην ηνπο κΫιεκα. 

Ζ δεκνθξαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ ζρνιεένπ µε ηε ζπκκεηνρά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ησλ γνλΫσλ θαη ησλ καζεηψλ εέλαη φξνο απαξαέηεηνο. 

Ζ εθπαέδεπζε απνθηΪ πξσηφγλσξε ζπνπδαηφηεηα γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

θνηλσλέαο, ηεο νιφπιεπξεο αλΪπηπμεο, ηεο νπζηαζηηθάο παξαγσγάο, ηεο θαηλνηνκέαο. 

Ζ θαζνιηθά θαη επξεέα εμνηθεέσζε ησλ καζεηψλ µε ηα ζχγρξνλα επηηεχγκαηα 

ηεο ηερλνινγέαο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα λα θαηαλνάζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο, αιιΪ θαη 

ηηο πξνθιάζεηο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ηηο ζχγρξνλεο παξαγσγηθΫο δπλΪκεηο. 

Σν ζρνιεέν Θα πξΫπεη λα ζπκβΪιιεη απνθαζηζηηθΪ θαη ζηελ θαιιηΫξγεηα ηεο 

ζπλεέδεζεο, µε ηε ζεκαζέα ηεο ζπλεηδεηνπνέεζεο ηνπ εαπηνχ σο ππνθεηκΫλνπ ζηε 

ζρΫζε ηνπ µε ηνπο Ϊιινπο αλζξψπνπο. 

Ζ εζηθά, αηζζεηηθά θαη θηινζνθηθά κνξθά ηεο ζπλεέδεζεο αλαπηχζζεηαη ζε 

θΪζε Ϊλζξσπν δηακΫζνπ φινπ ηνπ θΪζκαηνο ησλ θνηλσληθψλ ζρΫζεσλ ζηηο νπνέεο 

Ϊκεζα ά Ϋκκεζα ζπκκεηΫρεη, δηακΫζνπ ησλ παξαδφζεσλ ηεο αλζξσπφηεηαο ζηα πεδέα 

ηεο εζηθάο, ηεο αηζζεηηθάο θαη ηεο θηινζνθέαο.
46

 

Σν ζρνιεέν ηεο δεκνθξαηηθάο θνηλσλέαο κπνξεέ λα ζπκβΪιεη ζηε δηαδηθαζέα 

θαιιηΫξγεηαο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθάο δηδαζθαιέαο θαη γλψζεο ησλ αλζξσπηζηηθψλ 

ζπνπδψλ, ηεο ηΫρλεο, ηεο ινγνηερλέαο θαη ηεο θηινζνθέαο, νη νπνέεο απνηππψλνπλ 

ηελ εμΫιημε ηεο απηνγλσζέαο ησλ αλζξψπσλ, ηελ αιιαγά ησλ αληηιάςεψλ ηνπο γηα ην 

λφεκα θαη ην ηδεψδεο ηεο δσάο ζηελ ηζηνξηθά πνξεέα ηεο αλζξσπφηεηαο.
47

 

                                                 
46

 ΚνιηΪδεο, Δ. (1997). Θευπίερ µάθηζηρ και εκπαιδεςηική ππάξη. Γνυζηικέρ Θευπίερ. Σφµνο Γ., 

Αζάλα, ζει. 73 
47

 Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2000). Οµαδοζςνεπγαηική ∆ιδαζκαλία και Μάθηζη. Αζάλα: Γξεγφξεο 



 72 

Μφλν νη εθπαηδεπηηθνέ πνπ «απνιακβΪλνπλ» ην Ϋξγν ηνπο θαη αλαπηχζζνληαη 

εληφο απηνχ (απφ εζηθά, αηζζεηηθά θαη λνεηηθά ζθνπηΪ) κπνξνχλ πξαγκαηηθΪ λα 

ζπκβΪιινπλ απνθαζηζηηθΪ ζηελ αλΪπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ζεκαζέα ηεο δηδαζθαιέαο ζπλέζηαηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

επηζηεκνληθΫο ζεσξεηηθΫο γλψζεηο, νη θαιιηηερληθΫο παξαδφζεηο θαη ηερλνηξνπέεο, νη 

θηινζνθηθΫο ηδΫεο θαη γεληθΪ ηα ζπζζσξεπκΫλα πνιηηηζκηθΪ επηηεχγκαηα ηεο 

αλζξσπφηεηαο κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ ζηε λΫα γεληΪ µφλν δηακΫζνπ ηεο 

νξγαλσκΫλεο θαη ζπζηεκαηηθάο παηδαγσγηθάο ζρΫζεο. 

Σν Ϋξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ εέλαη εμαηξεηηθφ φηαλ νη καζεηΫο κπνχληαη ζηε 

δηαδηθαζέα ηεο αλΪιπζεο θαη θξηηηθάο εμΫηαζεο ηδεψλ, καζαέλνπλ δειαδά λα 

ζθΫπηνληαη δεκηνπξγηθΪ.
48

 

Αο µε µαο δηαθεχγεη ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνέ δηδΪζθνπλ φρη µφλν µε ηε 

ζθΫςε ηνπο αιιΪ θαη µε ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηΪο ηνπο, µε ηηο εζηθΫο αξρΫο, ηηο 

αηζζεηηθΫο αληηιάςεηο, ηηο θηινζνθηθΫο θνζκνζεσξέεο, ηε ζηΪζε δσάο θαη ηα ηδαληθΪ 

πνπ ηνπο δηαθξέλνπλ. 

 

4.4.2. Δθπαίδεπζε θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 

Σν αλαπηπμηαθφ φξακα γηα ηελ ΔιιΪδα ζην ηΫινο ηεο δεχηεξεο δεθαεηέαο ηνπ 

21νπ αηψλα ζα πξΫπεη λα εέλαη ε δηαζθΪιηζε κηαο βηψζηκεο αλΪπηπμεο, ε νπνέα 

εμαζθαιέδεη πςειΪ επέπεδα απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθάο επεκεξέαο ησλ πνιηηψλ, φρη 

κφλν ηεο παξνχζαο γελεΪο αιιΪ θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ. Ζ αλΪθακςε ηεο 

νηθνλνκέαο εμαξηΪηαη απφ φινπο καο, ε δπλακηθά ηεο, ε γεσκεηξηθά βειηέσζε ηνπ 

ξπζκνχ ηεο. Οθεέινπκε φκσο λα πξνρσξάζνπκε ζε ζεκαληηθΫο κεηαξξπζκέζεηο. 

Σν επξσπατθφ πιαέζην ξχζκηζεο θαη επνπηεέαο ησλ αγνξψλ, νθεέιεη λα 

ζπκβΪιιεη ζηελ Ϊξζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκΫα, ζηελ 

ελέζρπζε ηεο αμηνπηζηέαο ηνπ θαη ζηελ εμνκΪιπλζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξαγκαηηθάο νηθνλνκέαο. Σν λΫν επξσπατθφ πεξηβΪιινλ 

ζπλεπΪγεηαη απμεκΫλεο επζχλεο ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ θνηλσληθάο αιιειεγγχεο 

θαη ζπλνράο θαη λα πεξηιακβΪλεη έζεο επθαηξέεο γηα ηελ ειιεληθά νηθνλνκέα θαη 

θνηλσλέα,. 
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Κεληξηθά πξνηεξαηφηεηα, ε πξνψζεζε αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ λα 

δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο κηαο νηθνλνκέαο κε πεξηζζφηεξεο ζΫζεηο εξγαζέαο. 

ηφρνο, νη ηνκεέο πνπ ζα απνηειΫζνπλ ηνπο νδεγνχο ηεο αλΪπηπμεο γηα ηα 

επφκελα ρξφληα λα ζπλεηζθΫξνπλ ζεκαληηθΪ ζηελ απαζρφιεζε, ηελ θαηλνηνκέα, ηελ 

ελεξγεηαθά βησζηκφηεηα. 

ΠξνθεηκΫλνπ λα ππΪξμεη βηψζηκε αλΪπηπμε, δειαδά κεγΫζπλζε ηνπ 

εηζνδάκαηνο ρσξέο κειινληηθΪ απηφ λα ππνλνκεχεηαη απφ ππεξβνιηθΪ ρξΫε ά 

δεκνζηνλνκηθνχο εθηξνρηαζκνχο, πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα πεξλΪεη απφ ην δξφκν ηεο 

δηεχξπλζεο ηεο παξαγσγηθάο βΪζεο θαη ηεο αχμεζεο 

παξαγσγηθφηεηαο/αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκέαο. Απηφ ζεκαέλεη κεηαηφπηζε 

πφξσλ (αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ) απφ ηνλ πξνζηαηεπφκελν εζσζηξεθά 

(θξαηηθνδέαηην) ηνκΫα ηεο νηθνλνκέαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ παξαγσγηθφ εθηεζεηκΫλν 

ζηνλ δηεζλά αληαγσληζκφ ηνκΫα ηεο νηθνλνκέαο (εμαγσγψλ θαη ππνθαηΪζηαζεο 

εηζαγσγψλ). 

Γηα λα επηηεπρζεέ απηά ε κεηαζηξνθά, ζεκαληηθφ ξφιν Ϋρεη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζηελ θαηεχζπλζε αλΪπηπμεο ηεο θαηλνηφκαο επηρεηξεκαηηθάο 

πξσηνβνπιέαο, ηεο δηακφξθσζε ελφο λΫνπ κνληΫινπ παξαγσγάο, ην νπνέν ζα 

νδεγάζεη ηε ρψξα ζηελ αλΪπηπμε, ηελ θαλνληθφηεηα θαη ηελ επεκεξέα, αθάλνληαο 

πέζσ Ϋθηαθηεο πεξηνξηζηηθΫο πνιηηηθΫο. 

ΠαξΪ ηε λενθηιειεχζεξε πξνζπΪζεηα θαηαζπθνθΪληεζεο ηνπ δεκνζένπ ρψξνπ 

θαη ηελ ηδενιεπηηθά εκκνλά ζηελ Ϊκεζε απνρψξεζε ηνπ θξΪηνπο απφ ηελ αγνξΪ, δελ 

πξΫπεη λα μερλΪκε φηη ην φπνην αλαπηπμηαθφ κνληΫιν ζπγθξνηεέηαη θαη απφ ηηο 

αζθνχκελεο δεκφζηεο πνιηηηθΫο πνπ ζηεξέδνπλ θαη ειΫγρνπλ βεβαέσο ηηο 

πξσηνβνπιέεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα. 

Δθηφο απφ ηελ καθξννηθνλνκηθά δηαρεέξηζε ζεκαληηθά ζΫζε νθεέιεη λα Ϋρεη θαη 

ε κηθξννηθνλνκηθά πξνζΫγγηζε, φπσο ε ελέζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Σα παξαπΪλσ εμαξηψληαη ζε θαζνξηζηηθφ ζεκεέν απφ ηελ 

πξνζαξκνγά πνπ ζα επηδεέμεη ν ηδησηηθφο ηνκΫαο. Δέλαη απηνλφεην πσο νη 

παξεκβΪζεηο ηνπ θξΪηνπο, ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, ε ρξεζηά δηνέθεζε (απνθπγά 

Ϊζθνπσλ δαπαλψλ, δηαθζνξΪ θ.α.), ε θαιά ιεηηνπξγέα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ε 

αλΪπηπμε θαη αμηνπνέεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κΫζα απφ ηελ εθπαέδεπζε θαη 

γεληθφηεξα ηελ παηδεέα απνηεινχλ θξέζηκεο παξακΫηξνπο.
49
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Σν λΫν παξαγσγηθφ – αλαπηπμηαθφ πξφηππν λα βαζέδεηαη ζηα πξνθαλά 

ζπγθξηηηθΪ πιενλεθηάκαηα ηεο ρψξαο θαη ηνπο ελδνγελεέο ηεο πφξνπο: ζηε γε θαη 

ηνπο αλζξψπνπο. 

Γε ζεκαέλεη αγξνηηθά παξαγσγά, ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, πεξηβΪιινλ, 

ηνπξηζκφο, ζΪιαζζα, αιηεέα, λαπηηιέα, ππνδνκΫο, δΪζε θαη νξεηλΫο πεξηνρΫο, ηνπέν, 

πνιηηηζκφο, νξπθηφο πινχηνο θ.ν.θ. 

Άλζξσπνη ζεκαέλεη εθπαέδεπζε θαη επηκφξθσζε, δεμηφηεηεο, δηαλνεηηθφ 

θεθΪιαην, Ϋξεπλα, θαηλνηνκέα, επηρεηξεκαηηθφηεηα, νηθνλνκέα θαη θπξέσο εξγαζέα. 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 Π.Γ. 28/2014(ΦΔΚ 48, 28/2/2014) ΜΔΣΑΘΔΔΗ ΤΠΔΡΑΡΗΘΜΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

 


