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ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

Οζ απενβζαηέξ ηζκδημπμζήζεζξ ηδξ πενζυδμο 2007-2008 απμηεθμφκ ζοκέπεζα 

ηςκ ακηίζημζπςκ ηζκδημπμζήζεςκ ηςκ πνμδβμφιεκςκ πενζυδςκ. Με αοηέξ μ 

μνβακςιέκμξ ηθάδμξ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ δζεηδζηεί ηα αοημκυδηα:  

 

 αλζμπνεπείξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαζ αιμζαέξ βζα ημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ, 

 ηδκ οπενάζπζζδ ημο δδιυζζμο ηαζ δςνεάκ παναηηήνα ηδξ εηπαίδεοζδξ,  

 ηδκ άιαθοκζδ, ζημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ ααειυ, ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ 

πμο ακαπανάβεζ ηαζ πνμάβεζ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια,  

 ηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ απυ ημ δδιυζζμ ζπμθείμ 

οπδνεζζχκ,  

 ηδ αεθηίςζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ ηςκ ζπμθείςκ, 

ηαζ 

 ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ παζδαβςβζηήξ εθεοεενίαξ.  

. 

  Δίκαζ ακαβηαίμ κα δζαιμνθςεεί έκα ζζπονυ ιμνθςηζηυ, ζοκδζηαθζζηζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ ιέηςπμ, πμο ιπμνεί κα δζεηδζηήζεζ απμηεθεζιαηζηά αοηά ηα αζηήιαηα ζημ 

πθαίζζμ ιζαξ ζοκμθζηυηενδξ αθθαβήξ πθεφζδξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή. 

Ο ηθάδμξ ιαξ δίκεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ δδιυζζαξ 

εηπαίδεοζδξ ζηδ πχνα ιαξ. Άθθςζηε, αάζεζ ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ ΟΛΜΔ (άνενμ 

2), πνςηανπζηή ηδξ επζδίςλδ είκαζ «δ ζοιαμθή ηδξ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ υθδξ Παζδείαξ 

ημο Δθθδκζημφ Λαμφ». Ζ μοζζαζηζηή αεθηίςζδ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ απμηεθεί 

ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζοκμθζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ, ιε πνςηανπζηή επζδίςλδ 

ηδ εειεθίςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ πνμυδμο ηαζ εοδιενίαξ. Απμηεθεί, επίζδξ, ακαβηαία 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ηαηαλίςζδ ημο ένβμο ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ, ηαζ ζοκζζηά ηδ αάζδ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ εκυξ ενβαζζαημφ πθαζζίμο 

δδιμηναηζημφ ηαζ απμηεθεζιαηζημφ, πμο εα πανέπεζ ηζξ ακαβηαίεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ 

πνμζθμνά πμζμηζηά ακαααειζζιέκμο εηπαζδεοηζημφ ένβμο. 

Πανάθθδθα, υιςξ, υπςξ ηαζ ηάεε άθθδ ζοκδζηαθζζηζηή μνβάκςζδ 

ενβαγμιέκςκ, δ ΟΛΜΔ έπεζ ςξ αοημκυδηδ επζδίςλή ηδξ, αάζεζ ηαζ ημο 

Καηαζηαηζημφ ηδξ (άνενμ 2), «ηδκ πνμάζπζζδ ηαζ πνμαβςβή ηςκ επαββεθιαηζηχκ ηαζ 

μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ημο Κθάδμο», υπςξ ηαζ ηδκ «πκεοιαηζηή ελφρςζδ» ηαζ 

ηδκ «ημζκςκζηή ακαβκχνζζδ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ημο ένβμο ημο εηπαζδεοηζημφ». Οζ 

δφμ αοημί ζηυπμζ, πμο αθμνμφκ ηδκ ακααάειζζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδκ ακααάειζζδ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, δεκ δζαπςνίγμκηαζ. Ακηίεεηα, δ επζδίςλδ ημο εκυξ απμηεθεί 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ επίηεολδ ημο άθθμο. Με αοηυ ημκ ηνυπμ ιπμνεί κα δμεεί 

μοζζαζηζηυ πενζεπυιεκμ ζημ ζοκηαβιαηζηά ηαημπονςιέκμ δζηαίςια (άνενμ 16 ημο 

οκηάβιαημξ) βζα δδιυζζα ηαζ δςνεάκ παζδεία ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ εηπαίδεοζδξ 

βζα υθμοξ ημοξ πμθίηεξ.  

Δίκαζ αοημκυδημ υηζ ζημ δζεηδζηδηζηυ πθαίζζμ ηςκ απενβζαηχκ 

ηζκδημπμζήζεςκ εκυξ ηθάδμο δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ηεεμφκ ημ ζφκμθμ ηςκ αζηδιάηςκ 

ηςκ μπμίςκ δ ζηακμπμίδζδ εα ζοκζζηά ηδκ πναβιάηςζδ ηςκ δφμ αοηχκ ζηυπςκ. 

Άθθςζηε, δ πείνα έπεζ δείλεζ υηζ ααεζέξ ημιέξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή είκαζ 

δοκαηέξ ιυκμ υηακ ηζξ δζεηδζημφκ εονφηενεξ ημζκςκζηέξ δοκάιεζξ, πμο εκδζαθένμκηαζ 
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βζα ιζα νζγζηή εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ πνμξ ημ ζοιθένμκ ημο θαμφ. Δίκαζ 

εθζηηέξ, επίζδξ, υηακ ζοιααδίγμοκ ιε εονφηενεξ ιεηαννοειζζηζηέξ αθθαβέξ ζημοξ 

ααζζημφξ ημιείξ ηδξ δμιήξ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ ημζκςκζχκ, δεδμιέκμο υηζ, υπςξ 

έπεζ θεπεεί, ην ζρνιείν δελ αιιάδεη αιιάδνληαο κφλν ην ζρνιείν, υπςξ υηζ θαη ε 

θνηλσλία δελ αιιάδεη αιιάδνληαο κφλν ην ζρνιείν. Ωζηυζμ, δ μλφηδηα ηςκ 

πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγεζ ζήιενα μ ηυζιμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαεζζηά 

επζηαηηζηή ηδκ ακάβηδ κα ακαπηοπεμφκ αβχκεξ ιε ζηυπμ ηδ δζεηδίηδζδ άιεζςκ 

θφζεςκ ζε επείβμκηα γδηήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Αβχκεξ πμο 

ηαοηυπνμκα εα ακμίβμοκ ημ δνυιμ βζα ηδ δζεηδίηδζδ ηςκ πζμ ιαηνμπνυεεζιςκ 

ζηυπςκ ιέζα απυ εονφηενεξ αβςκζζηζηέξ ημζκςκζηέξ ζοζπεζνχζεζξ. ηδ αάζδ αοηήξ 

ηδξ θμβζηήξ ημ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ 

Δηπαίδεοζδξ ακαπηφζζεζ ημοξ δζεηδζηδηζημφξ αβχκεξ ημο ηαζ ηδ θεηζκή ζπμθζηή 

πνμκζά. 

 

ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ 12
νπ

 ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΣΖ ΟΛΜΔ 

 

Σμ 12
μ
 οκέδνζμ ηδξ ΟΛΜΔ (2005) ελυπθζζε ημκ ηθάδμ ιε απυθαζδ  

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δίκεηαζ πνμηεναζυηδηα ζηα ελήξ αζηήιαηα: 

 

1. Δθπαηδεπηηθά - Γαπάλεο 

 

 Αφλδζδ ηςκ δαπακχκ βζα ηδκ παζδεία βζα ημ 2005 ζημ 5% ημο ΑΔΠ  

 Άιεζδ ηαεζένςζδ 12πνμκδξ οπμπνεςηζηήξ Γδιυζζαξ ηαζ Γςνεάκ   

εηπαίδεοζδξ βζα υθμοξ ιε άιεζδ πνμμπηζηή ημ εκζαίμ δςδεηάπνμκμ ζπμθείμ 

ιε ελαζθάθζζδ ακηζζηαειζζηζηχκ ιέηνςκ μζημκμιζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ, 

πμο κα ημ ηαεζζημφκ αζχζζιμ 

 Άιεζδ ηαζ μοζζαζηζηή ακααάειζζδ ηδξ ΣΔΔ ιε ζηυπμ ηαζ πνμμπηζηή ηδκ 

ζζυηζιδ έκηαλή ηδξ ζηδ Λοηεζαηή ααειίδα, ιε αάζδ ηζξ ανπέξ πμο έπεζ 

οζμεεηήζεζ δ ΟΛΜΔ. ε ηάεε πενίπηςζδ, εα πνέπεζ κα ηαημπονχκεηαζ μ 

δδιυζζμξ ηαζ δςνεάκ παναηηήναξ ηδξ ηεπκζηήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ, ηαεχξ ηαζ μζ μνβακζηέξ εέζεζξ ηαζ δ ιυκζιδ ζπέζδ 

ενβαζίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ ΣΔΔ. πζ ζηδκ απμζπαζιαηζηή ηαηηζηή ημο 

ΤΠΔΠΘ ηδξ ηαηάνβδζδξ ηαζ ζοβπχκεοζδξ ΣΔΔ, ημιέςκ ηαζ εζδζημηήηςκ. πζ 

ζηδκ ηαηάνβδζδ εζδζημηήηςκ ηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ, χζηε 

ζοκάδεθθμί ιαξ κα ανεεμφκ ζε ενβαζζαηή ααεααζυηδηα. 

 Καεζένςζδ ακχηαημο μνίμο 25 ιαεδηχκ ακά ηιήια ζε Γοικάζζμ-Λφηεζμ, 20 

ιαεδηχκ ζηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο Λοηείμο ηαζ ζηα ΣΔΔ, ηαζ 10 ιαεδηχκ ακά 

ηαεδβδηή ζηα ενβαζηήνζα ηςκ ΣΔΔ ηςκ  Γοικαζίςκ ηαζ ηςκ Λοηείςκ 

 οκμθζηή ακαπνμζανιμβή ηςκ ζηυπςκ ημο 2μο ΔΠΔΑΔΚ ιε αάζδ ηζξ 

πνμηάζεζξ ημο εηπαζδεοηζημφ ηζκήιαημξ βζα ιζα δζαθμνεηζηή εηπαζδεοηζηή 

πμθζηζηή  

 Οοζζαζηζηή εθανιμβή ηδξ Π.Γ.. ηαζ άθθςκ ακάθμβςκ ιέηνςκ ζφιθςκα ιε 

ηζξ ανπέξ ηςκ επζζηδιχκ ηδξ αβςβήξ, ιεηά απυ ακαθοηζηή ιεθέηδ ηαζ ιε 

ελαζθάθζζδ επανημφξ πνδιαημδυηδζδξ 

 Λήρδ μθμηθδνςιέκςκ ιέηνςκ ακηζζηαειζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ, υπςξ είκαζ μζ 

Εχκεξ Δηπαζδεοηζηήξ Πνμηεναζυηδηαξ, βζα κα αμδεδεμφκ υθμζ μζ ιαεδηέξ/-

ηνζεξ κα μθμηθδνχκμοκ ηδ 12πνμκδ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ 
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2. Πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

  

Ζ ΟΛΜΔ πνυααθθε πάκηα ημ αίηδια ηδξ δζεφνοκζδξ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, ιε ακηίζημζπδ, αέααζα, βεκκαία πνδιαημδυηδζδ ηςκ 

οπμδμιχκ ηςκ ζδνοιάηςκ ηδξ.  

Μεηαααηζηά ηαζ ζηδκ πμνεία βζα ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ «εθεφεενδξ πνυζααζδξ» 

πνυηεζκε ηα παναηάης ιέηνα: 

  

 Καηάνβδζδ ηςκ Πακεθθαδζηχκ Δλεηάζεςκ ηαζ ζηδ Γ΄ Λοηείμο. Σμ 

απμθοηήνζμ ημο θοηείμο κα πμνδβείηαζ ιε εκδμζπμθζηέξ ελεηάζεζξ 

 Απμζφκδεζδ ημο Λοηείμο απυ ημ ζφζηδια πνυζααζδξ ζε ΑΔΗ –ΣΔΗ. 

 Ζ πνυζααζδ ζηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ κα βίκεηαζ ιεηά ηδκ απμθμίηδζδ 

απυ ημ Λφηεζμ, ιε πακεθθαδζηέξ ελεηάζεζξ. 

 Οζ ελεηάζεζξ δζελάβμκηαζ ιε ηδκ εοεφκδ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. 

 Οζ οπμρήθζμζ έπμοκ απενζυνζζηεξ εοηαζνίεξ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία 

ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ.   

 

3. Οηθνλνκηθά 

 

 Οοζζαζηζηέξ αολήζεζξ ζηζξ απμδμπέξ ιαξ (25%). Υμνήβδζδ ημο πμζμφ ηςκ 

176 εονχ ηαζ ζημοξ ηαεδβδηέξ/-ηνζεξ 

 Ζ ζπέζδ ηςκ εζζαβςβζηχκ πνμξ ηζξ ηαηαθδηηζηέξ απμδμπέξ κα δζαιμνθςεεί 

ζημ 1 : 2,5 

 Δκζςιάηςζδ ηςκ επζδμιάηςκ ζημοξ ααζζημφξ ιζζεμφξ ηαζ, ιέπνζ κα 

οθμπμζδεεί αοηυ, κα επακέθεμοκ μζ υνμζ πμνήβδζδξ ημο ηζκήηνμο απυδμζδξ  

πμο πνμέαθεπε μ κ. 2470/97.  

  Καημπφνςζδ δζηαζχιαημξ μοζζαζηζηχκ ζοθθμβζηχκ ζοιαάζεςκ εθ’ υθδξ ηδξ 

φθδξ βζα ημοξ ηαεδβδηέξ (ηνμπμπμίδζδ ημο κ. 2738/99 ηαζ ηαηάνβδζδ ημο άν. 

24 παν. 3 ημο κ. 3205/03) 

 Αηχθοηδ ιζζεμθμβζηή ελέθζλδ - ιδ ζφκδεζδ ημο ιζζεμφ ηαζ ααειμφ ιε ηδκ 

παναβςβζηυηδηα. 

 Οοζζαζηζηέξ αολήζεζξ (δζπθαζζαζιυξ) ζηα μζημβεκεζαηά επζδυιαηα 

 Οοζζαζηζηή αφλδζδ (δζπθαζζαζιυξ) ζηδκ ςνμιίζεζα απμγδιίςζδ ηαζ ζηδκ 

αιμζαή βζα  οπενςνζαηή απαζπυθδζδ ηςκ ηαεδβδηχκ, πμο παναιέκεζ ζηα 

επίπεδα ημο 1996. 

 Οοζζαζηζηέξ αολήζεζξ ζε υθεξ ηζξ αιμζαέξ πμο αθμνμφκ ηζξ Πακεθθαδζηέξ 

Δλεηάζεζξ ηαζ ηδκ Δκζζποηζηή Γζδαζηαθία 

 Άιεζδ ηαηααμθή ημο ζοκυθμο ηςκ ακαδνμιζηχκ ημο μζημβεκεζαημφ 

επζδυιαημξ ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ημοθάπζζημκ 14 

ιδκχκ επζπθέμκ απυ ηδκ πνυαθερδ ημο κ. 3205/03.  

 Σζιανζειμπμίδζδ ηδξ θμνμθμβζηήξ ηθίιαηαξ 

 Αθμνμθυβδημ υνζμ μ ιζζευξ ημο κεμδζυνζζημο εηπαζδεοηζημφ 

 Ακαβκχνζζδ ηςκ πνυκςκ ζπμοδχκ υθςκ ηςκ ηαεδβδηχκ βζα ιζζεμθμβζηή  

ελέθζλδ (ηαη’ ακαθμβία ιε ηδ νφειζζδ πμο ζζπφεζ βζα ημοξ πηοπζμφπμοξ ηδξ 

ΑΔΣΔΜ /ΔΛΔΣΔ). 

 

4. πληαμηνδνηηθά - αζθαιηζηηθά 

    

 Γζαζθάθζζδ ημο δδιυζζμο, ηαεμθζημφ ηαζ ημζκςκζημφ παναηηήνα ημο 

αζθαθζζηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ. 
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 Δπζζηνμθή ηςκ απςθεζχκ ηςκ αζθαθζζηζηχκ ηαιείςκ απυ ηδκ ηαηαθήζηεοζδ 

ηςκ απμεειαηζηχκ ημοξ ηαζ απυ ηδκ άζηδζδ «ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ» ιε ηα 

πνήιαηα ηςκ αζθαθζζιέκςκ. 

 Πθήνδξ ζφκηαλδ ζηα 30 πνυκζα οπδνεζίαξ, ιε ακαβκχνζζδ ςξ ζοκηάλζιςκ 5 

πνυκςκ ζπμοδχκ ηςκ ηαεδβδηχκ.  

 Ζ ηφνζα ζφκηαλδ κα οπμθμβίγεηαζ ζημ 80% ημο ζοκυθμο ηςκ απμδμπχκ ηαηά 

ημ ιήκα απμπχνδζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ 

 Καηάνβδζδ μθυηθδνμο ημο ζζπφμκημξ ακηζαζθαθζζηζημφ-ακηζζοκηαλζμδμηζημφ 

πθαζζίμο ηαζ εζδζηυηενα ηαηάνβδζδ ηςκ δζαπςνζζηζηχκ βναιιχκ ζε υ,ηζ 

αθμνά ηα υνζα δθζηίαξ βζα ημοξ δζμνζζεέκηεξ πνζκ ηαζ ιεηά ημ '83, πνζκ ηαζ 

ιεηά ημ '93.  

 Δλίζςζδ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ πμο ζζπφμοκ βζα ημοξ ιεηά ημ '93 

δζμνζζεέκηεξ ιε αοηέξ υθςκ ηςκ άθθςκ ζοκαδέθθςκ. 

 Πθήνδξ ζαηνμθανιαηεοηζηή ηαζ οβεζμκμιζηή πενίεαθρδ (μδμκηζαηνζηή 

πενίεαθρδ, μπηζηά η.ά.) 

 Γζαηήνδζδ ημο οθζζηάιεκμο εεζιζημφ πθαζζίμο ςξ πνμξ ημοξ θμνείξ 

πμνήβδζδξ ηδξ ηφνζαξ ζφκηαλδξ, ηδξ επζημονζηήξ, ηςκ ιενζζιάηςκ ηαζ ημο 

«εθάπαλ» 

 Καηάνβδζδ ηδξ δζάηαλδξ (κ. 3149/03, άν. 13, παν. 20, εδ. α΄) πμο απαβμνεφεζ 

ηδ ζοκηαλζμδυηδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ 

 Ζ ζηναηζςηζηή εδηεία κα ακαβκςνίγεηαζ αοημδίηαζα (πςνίξ ελαβμνά) ςξ  

πνυκμξ οπδνεζίαξ ηυζμ βζα ηδκ ηφνζα ζφκηαλδ ηαζ βζα υζμοξ εειεθζχκμοκ  

ζοκηαλζμδμηζηυ δζηαίςια ιεηά ηζξ 31-12-1997, υζμ ηαζ βζα ηα οπυθμζπα  

ηαιεία 

 Λεζημονβία ηαηαζηδκχζεςκ βζα ηα παζδζά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

 

5. Δξγαζηαθά – Γηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο  

 

 Τπενάζπζζδ ηδξ Γδιμηναηίαξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηςκ ηαηαηηδιέκςκ 

ενβαζζαηχκ ιαξ δζηαζςιάηςκ. πζ ζε έκα ζπμθείμ - πχνμ πεζναβχβδζδξ ηαζ 

πεζεακαβηαζιμφ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ.  

 Καηάνβδζδ ηδξ ζπεηζηήξ Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ («ηαεδημκημθυβζμ») πμο 

ακαθένεηαζ ζηα ηαεήημκηα ηαζ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηςκ μνβάκςκ δζμίηδζδξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ.  

 εααζιυξ ζηα ενβαζζαηά ιαξ δζηαζχιαηα ηαζ πθήνδξ παζδαβςβζηή εθεοεενία 

ηαζ δδιμηναηία ζημ ζπμθείμ ιε ηαηάνβδζδ υθμο ημο πθαζζίμο πμο 

μζημδμιήεδηε ιέπνζ ηχνα ιε ημ μπμίμ επζπεζνείηαζ κα πεζναβςβδεεί μ 

εηπαζδεοηζηυξ.  

 πζ ζηδκ ημζκςκζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ζπμθείςκ ιέζς ηδξ αλζμθυβδζδξ 

ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ.  

 πζ ζηδκ αλζμθυβδζδ-πεζναβχβδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ονβάκςζδ ηςκ 

ζοθθμβζηχκ ιαξ ακηζζηάζεςκ απυ ΟΛΜΔ, ΔΛΜΔ, ζοθθυβμοξ ηαεδβδηχκ ιε 

ζηυπμ ηδκ αηφνςζδ ζηδκ πνάλδ ηάεε πνμζπάεεζαξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ζημ 

ααειυ πμο επζπεζνδεεί κα πενάζεζ. 

 πζ ζημ αοηανπζηυ πθαίζζμ πμο δδιζμονβήεδηε ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ζηζξ δζαδζηαζίεξ επζθμβήξ ηςκ ακχηενςκ ζηεθεπχκ ηδξ, ηαζ 

ζδζαίηενα ζηζξ δζαηάλεζξ (Ν. 3260/04) πμο αθμνμφκ ηδκ ημπμεέηδζδ 

«πνμζςνζκχκ» δζεοεοκηχκ ηαζ πνμσζηαιέκςκ βναθείςκ εηπαίδεοζδξ.  
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 Άιεζδ δζαιυνθςζδ ηαζ εθανιμβή εεζιζημφ πθαζζίμο επζθμβήξ ηςκ ζηεθεπχκ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο εα ζηδνίγεηαζ ζηζξ εέζεζξ ημο ηθάδμο ηαζ ζηζξ ακάβηεξ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

  

6. Αλαπιεξσηέο - δηνξηζκνί 

  

 Άιεζδ ιμκζιμπμίδζδ υθςκ ηςκ ακαπθδνςηχκ πμο ζοιπθήνςζακ  18ιδκδ 

πνμτπδνεζία ζηζξ 30-6-2004, πςνίξ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ ημ είδμξ ηςκ 

ζοιαάζεςκ (ακαπθδνςηήξ ή ςνμιίζεζμξ), μ ανζειυξ ηςκ ζοιαάζεςκ, ημ 

πνμκζηυ δζάζηδια δζαημπήξ ηςκ ζοιαάζεςκ ηαεχξ  ηαζ  ακ αοηέξ είκαζ 

δζαδμπζηέξ ή υπζ. ηδ νφειζζδ αοηή κα ζοιπενζθδθεμφκ υθμζ μζ ηθάδμζ ηαζ 

υθεξ μζ εζδζηυηδηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε αάζδ ιυκμ ηδκ πνμτπδνεζία ημοξ. 

 Καηάνβδζδ ηδξ ενβαζζαηήξ ζπέζδξ ημο ςνμιζζείμο. 

 Πθήνδ ενβαζζαηά, αζθαθζζηζηά ηαζ ζοκηαλζμδμηζηά δζηαζχιαηα ζημοξ 

ακαπθδνςηέξ, 12ιδκδ ζφιααζδ ενβαζίαξ. 

 Να ζοζηαεεί επζηνμπή δζαθάκεζαξ ιε ηδ ζοιιεημπή εηπνμζχπςκ ηδξ ΟΛΜΔ, 

πμο κα θεζημονβεί ζε ιυκζιδ αάζδ, βζα ημκ έθεβπμ ηςκ δζμνζζιχκ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ, ηαζ κα δίκμκηαζ ζηδκ ΟΛΜΔ υθα ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ 

ημοξ πίκαηεξ ακαπθδνςηχκ ηαζ ημοξ δζμνζζιμφξ. 

 

ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ 13
νπ

 ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΣΖ ΟΛΜΔ 

 

Σν 13
ν
 πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ (2007), εμάιινπ, εμόπιηζε ηνλ θιάδν κε θείκελν 

απόθαζεο  ζύκθσλα κε ην νπνίν δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηα εμήο αηηήκαηα: 

 

1. Οηθνλνκηθά 

 

 Οοζζαζηζηέξ αολήζεζξ ζημοξ ααζζημφξ ιζζεμφξ ιαξ, ιε αθεηδνία ηα 1.400 

εονχ ζοκμθζηέξ ηαεανέξ απμδμπέξ ζημκ κεμδζυνζζημ (εζζαβςβζηυ 

ιζζεμθμβζηυ ηθζιάηζμ) 

 Ζ ζπέζδ εζζαβςβζηχκ πνμξ ηαηαθδηηζηέξ απμδμπέξ κα δζαιμνθςεεί ζημ 1 / 

2,5  

 πζ ζηδ ζφκδεζδ ιζζεμφ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ – απυδμζδ 

 Αηχθοηδ ιζζεμθμβζηή ελέθζλδ 

 Δκζςιάηςζδ ημο ηζκήηνμο απυδμζδξ ζημ ααζζηυ ιζζευ.  

 Να ηαηανβδεμφκ μζ πνμαθεπυιεκεξ πνμτπμεέζεζξ πμνήβδζδξ ημο ηζκήηνμο 

απυδμζδξ βζα υζμ αοηυ δζαηδνείηαζ, χζηε κα ζηαιαηήζεζ ζε ηάεε πενίπηςζδ 

δ πενζημπή ημο 

 Γζπθαζζαζιυ ηςκ μζημβεκεζαηχκ επζδμιάηςκ 

 Σζιανζειμπμίδζδ θμνμθμβζηήξ ηθίιαηαξ ακαδνμιζηά απυ ημ 1992 ιε 

αθμνμθυβδημ υνζμ ημοθάπζζημκ ηα 15.000 εονχ 

 Γζπθαζζαζιυ ηδξ ςνμιίζεζαξ απμγδιίςζδξ ηαζ ηδξ αιμζαήξ βζα οπενςνζαηή 

απαζπυθδζδ ηςκ ηαεδβδηχκ ηαζ ζφκδεζή ηδξ (ςξ πμζμζηυ) ιε ηζξ ζοκμθζηέξ 

απμδμπέξ ημο εηπαζδεοηζημφ 

 Αφλδζδ ηςκ αιμζαχκ ηςκ πάζδξ θφζεςξ ενβαζζχκ ηςκ Πακεθθαδζηχκ 

Δλεηάζεςκ 

 Ακαβκχνζζδ ηςκ πνυκςκ ζπμοδχκ υθςκ ηςκ ηαεδβδηχκ βζα ιζζεμθμβζηή 

ελέθζλδ (ηαη’ ακαθμβία ιε ηδ νφειζζδ πμο ζζπφεζ βζα ημοξ πηοπζμφπμοξ ηδξ 

ΑΔΣΔΜ /ΔΛΔΣΔ) 
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 Δπακαηαηάηαλδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηςκ παναιεευνζςκ πενζμπχκ ζηα 

ακηίζημζπα Μ.Κ. ιε ζοκοπμθμβζζιυ δζπθάζζμο πνυκμο πνμτπδνεζίαξ (κ. 

2085/92, 1943/81) 

 

2. Αζθαιηζηηθά – πληαμηνδνηηθά  

 

 Πθήνδ ζφκηαλδ ζηα 30 πνυκζα οπδνεζίαξ πςνίξ υνζμ δθζηίαξ ιε οπμθμβζζιυ 

ηδξ ζημ 80% ημο ζοκυθμο ηςκ απμδμπχκ ηαηά ημ ιήκα απμπχνδζδξ. 

 Καηάνβδζδ ημο ζζπφμκημξ ακηζαζθαθζζηζημφ – ακηζζοκηαλζμδμηζημφ πθαζζίμο 

ηαζ εζδζηυηενα ηαηάνβδζδ ηςκ δζαπςνζζηζηχκ βναιιχκ ζε υ,ηζ αθμνά ηα υνζα 

δθζηίαξ ηαζ ηζξ αζθαθζζηζηέξ εζζθμνέξ βζα ημοξ δζμνζζεέκηεξ πνζκ ηαζ ιεηά ημ 

1983, πνζκ ηαζ ιεηά ημ 1993. 

 ε ηάεε πενίπηςζδ, πάβςια ηςκ δοζιεκχκ αθθαβχκ πμο πνυηεζηαζ κα 

εθανιμζημφκ απυ 1-1-2008 ιε ηδ ζηαδζαηή ιείςζδ ηςκ ζοκηάλεςκ (κ. 

3029/02). 

 πζ ζηζξ ζπεδζαγυιεκεξ κέεξ ακηζαζθαθζζηζηέξ ακαηνμπέξ. 

 Δπζζηνμθή υθςκ ηςκ μθεζθυιεκςκ ζηα αζθαθζζηζηά ηαιεία, πμο θεδθάηδζακ 

μζ ηοαενκήζεζξ, μζ ηνάπεγεξ ηαζ δ ενβμδμζία ζηδ ιεηαπμθειζηή πενίμδμ ιέπνζ 

ζήιενα. Σα απμεειαηζηά ηςκ ηαιείςκ κα αλζμπμζμφκηαζ ιε ζηαεενέξ ηαζ 

ζίβμονεξ απμδυζεζξ πςνίξ ηακέκα νίζημ ηαζ ιεζάγμκηεξ. Θέζπζζδ 

δζηαζχιαημξ veto ηςκ εηπνμζχπςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε ηάεε ηνίζζιδ 

απυθαζδ.  

 Καηάνβδζδ ηδξ δζάηαλδξ πμο απαβμνεφεζ ηδ ζοκηαλζμδυηδζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ. 

 Ζ ζηναηζςηζηή εδηεία κα ακαβκςνίγεηαζ αοημδίηαζα (πςνίξ ελαβμνά) ςξ 

πνυκμξ οπδνεζίαξ, ηυζμ βζα ηδκ ηφνζα ζφκηαλδ υζμ ηαζ βζα ηα οπυθμζπα 

ηαιεία, ηαζ βζα υζμοξ εειεθζχκμοκ ζοκηαλζμδμηζηυ δζηαίςια ιεηά ηζξ 

31/12/1997 

 Ακαβκχνζζδ ςξ ζοκηάλζιμο πνυκμο ενβαζίαξ υθςκ ηςκ πνμκζηχκ 

δζαζηδιάηςκ πμο ιεζμθααμφκ ιεηαλφ δφμ δζαδμπζηχκ ζοιαάζεςκ 

ακαπθδνςηχκ. 

 Πθήνδ ζαηνμθανιαηεοηζηή ηαζ οβεζμκμιζηή πενίεαθρδ. Γςνεάκ πενίεαθρδ 

βζα μδμκηζαηνζηά ηαζ θοζζμεεναπεία. Γςνεάκ πμνήβδζδ βοαθζχκ υναζδξ ηαζ 

θαηχκ επαθήξ. 

 Ακαπνμζανιμβέξ ηδξ ηφνζαξ ζφκηαλδξ ιε αάζδ ηζξ αολήζεζξ ηςκ εκ εκενβεία 

εηπαζδεοηζηχκ. 

 Θειεθίςζδ ημο δζηαζχιαημξ ζοκηαλζμδυηδζδξ ζε πενίπηςζδ εακάημο ή 

μθζηήξ ακαπδνίαξ, ακελάνηδηα απυ ηα πνυκζα οπδνεζίαξ, ιε ηαηχηενμ υνζμ 

ζφκηαλδξ ζημ φρμξ ημο 80% ηςκ απμδμπχκ ημο κεμδζυνζζημο εηπαζδεοηζημφ. 

 Υμνήβδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ ζφκηαλδξ ημο εακυκημξ οπαθθήθμο ζηδκ 

μζημβέκεζά ημο, υηακ οπάνπμοκ ακήθζηα ή άβαια παζδζά, ηαεχξ δ ζφκηαλδ 

απμηεθεί ηθδνμκμιζηυ δζηαίςια ηδξ μζημβέκεζαξ.  ηακ δεκ ζοκηνέπμοκ μζ 

παναπάκς θυβμζ, κα πμνδβμφκηαζ  ημοθάπζζημκ ηα 7/10 ηδξ ζφκηαλδξ ημο 

εακυκημξ ζογφβμο ζημκ επζγχκηα ηαζ ζηα ηέηκα ημο εθ’ υνμο γςήξ. 

 Ακαβκχνζζδ ςξ ζοκηάλζιμο ημο πνυκμο αδζμνζζηίαξ ηαζ ηςκ ααζζηχκ 

ζπμοδχκ ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ, ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, εθυζμκ μζ ζπμοδέξ αοηέξ 

απμηεθμφκ ηοπζηυ πνμζυκ δζμνζζιμφ. 

 Να εεςνείηαζ ζοκηάλζιμξ πνυκμξ πναβιαηζηήξ οπδνεζίαξ υθμ ημ πνμκζηυ 

δζάζηδια ηδξ εηπαζδεοηζηήξ άδεζαξ.  
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3. Δξγαζηαθά 

 

 Δθεφεενεξ ηαζ βκήζζεξ οθθμβζηέξ Γζαπναβιαηεφζεζξ ζημ Γδιυζζμ ζε υθα ηα 

επίπεδα. Καημπφνςζδ βζα ημοξ ηαεδβδηέξ ημο δζηαζχιαημξ ηςκ μοζζαζηζηχκ 

ηθαδζηχκ οθθμβζηχκ οιαάζεςκ Δνβαζίαξ εθ’ υθδξ ηδξ φθδξ. 

 Παζδαβςβζηή εθεοεενία ηαζ δδιμηναηία ζημ ζπμθείμ ιε ηαηάνβδζδ 

μθυηθδνμο ημο κμιμεεηζημφ πθαζζίμο ιε ημ μπμίμ επζπεζνείηαζ δ 

«ζοιιυνθςζδ» - πεζναβχβδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ. 

 Καηάνβδζδ ημο «Καεδημκημθυβζμο».  

 πζ ζηδκ αλζμθυβδζδ – πεζναβχβδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. πζ ζηδκ ημζκςκζηή 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ζπμθείςκ ιέζς ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ ζπμθζηχκ 

ιμκάδςκ. 

 ηαεενή ηαζ ιυκζιδ ενβαζία ζηδκ εηπαίδεοζδ. Γζμνζζιμί ζφιθςκα ιε ηζξ 

πναβιαηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. 

 Καηάνβδζδ ημο εεζιμφ ηδξ ενβαζζαηήξ ζπέζδξ ημο ςνμιζζείμο αθθά ηαζ ημο 

ακαπθδνςηή  (ελαίνεζδ μζ πενζπηχζεζξ πναβιαηζηήξ ακαπθήνςζδξ). ημ 

εκδζάιεζμ δζάζηδια πθήνδ αζθαθζζηζηά ηαζ ζοκηαλζμδμηζηά δζηαζχιαηα ηαζ 

12ιδκδ ζφιααζδ ενβαζίαξ βζα ημοξ ακαπθδνςηέξ. 

 Άιεζδ ιμκζιμπμίδζδ υθςκ ηςκ ακαπθδνςηχκ πμο ηαθφπημοκ πάβζεξ ηαζ 

δζανηείξ ακάβηεξ. 

 Ακαβκχνζζδ ηδξ πνμτπδνεζίαξ υθςκ ηςκ ακαπθδνςηχκ-ςνμιζζείςκ πμο 

ενβάζηδηακ ζηζξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ πμο πνμζθένμοκ ιέπνζ ζήιενα 

Γεοηενμαάειζα Σεπκζηή Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ ηαζ ακήημοκ ζε άθθα 

Τπμονβεία. Μέπνζ ηδκ οπαβςβή αοηχκ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ζημ ΤΠΔΠΘ, 

κα δδιζμονβδεεί εκζαίμ ζφζηδια δζμνζζιχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ υθςκ ηςκ 

Τπμονβείςκ ηαζ μζ δζμνζζιμί αοημί κα βίκμκηαζ ιε αάζδ ηδ δζαδζηαζία 

πνυζθδρδξ ηαζ ημπμεέηδζδξ ηςκ ακαπθδνςηχκ ηαζ ςνμιίζεζςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ. 

 Κάεε πνυζθδρδ, απυ ηδκ επυιεκδ πνμκζά, ακαπθδνςηή ή ςνμιίζεζμο 

ηαεδβδηή/-ηνζαξ ζηδ δδιυζζα δεοηενμαάειζα ή πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ κα 

πναβιαημπμζείηαζ απυ ημκ εκζαίμ πίκαηα ακαπθδνςηχκ (πίκαηα ηαηάηαλδξ ιε 

αάζδ ηδκ πναβιαηζηή εηπαζδεοηζηή πνμτπδνεζία ζε δδιυζζεξ ζπμθζηέξ 

ιμκάδεξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ ή πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ημο ΤΠΔΠΘ) ηαζ, 

ζε πενίπηςζδ ελάκηθδζήξ ημο, απυ πίκαηα ιε αάζδ ηδκ διενμιδκία θήρδξ 

πηοπίμο. 

 Να εεζπζζηεί ιεζςιέκμ ςνάνζμ βζα ημοξ ηαεδβδηέξ/ηαεδβήηνζεξ πμο είκαζ 

βμκείξ παζδζχκ ιε ακαπδνία πάκς απυ 67%, υπςξ ζζπφεζ βζα υθμοξ ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ζημ Γδιυζζμ ημιέα, ζηα ΝΠΓΓ ηαζ ημοξ ΟΣΑ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζαηάλεζξ ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 16 ημο Ν. 2527/1997. Ζ ακςηένς ιείςζδ ημο 

ςνανίμο κα ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ ηαεδβδηέξ/-ηνζεξ πμο έπμοκ μζ ίδζμζ/-ζεξ 

ακαπδνία πάκς απυ 67% ή έπμοκ οπμζηεί έιθναβια ιομηανδίμο, έπμοκ 

οπμαθδεεί ζε αββεζμπθαζηζηή ή by pass εβπείνδζδ. 

 Να ιεζχκεηαζ ημ ςνάνζμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ ιε 

ζοκοπμθμβζζιυ μθυηθδνδξ ηδξ δδιυζζαξ πνμτπδνεζίαξ, εθυζμκ έπεζ 

πνμζθενεεί ιε ημ ίδζμ πηοπίμ, ακελάνηδηα απυ ημ ακ αοηή είκαζ εηπαζδεοηζηή 

ή υπζ. Οζ 3 χνεξ ημο ιεζςιέκμο ςνανίμο ηςκ οπεοεφκςκ ενβαζηδνίςκ ζε 

υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ζπμθείςκ κα αθαζνμφκηαζ απυ ημ ςνάνζμ πμο έπεζ ήδδ μ 

εηπαζδεοηζηυξ ζφιθςκα ιε ηα πνυκζα οπδνεζίαξ ημο. 

 Ρζγζηή αθθαβή ημο Γδιμζζμτπαθθδθζημφ Κχδζηα ιε ηαηάνβδζδ ηςκ 

αοηανπζηχκ δζαηάλεχκ ημο. 
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 Οζ ακαεέζεζξ δζδαζηαθίαξ ηςκ ιαεδιάηςκ κα νοειίγμκηαζ ιε επζζηδιμκζηά 

ηαζ παζδαβςβζηά ηνζηήνζα. 

 Πνυζθδρδ ηαζ ημπμεέηδζδ βναιιαηέςκ, επζζηαηχκ ηαζ θοθάηςκ ζε υθα ηα 

ζπμθεία. 

 Να μνβακςεμφκ ζε ζοκενβαζία ιε ημ ΤΠΔΠΘ ηαηαζηδκχζεζξ ηαζ παζδζημί 

ζηαειμί βζα ηα παζδζά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ιε πνυαθερδ ηδξ ακαβηαίαξ 

πνδιαηυδμηδζδξ. 

 ηζξ εηθμβέξ βζα ηδκ ακάδεζλδ αζνεηχκ ιεθχκ ζηα Τπδνεζζαηά οιαμφθζα κα 

ζοιιεηέπμοκ ηα μζημκμιζηά ηαηημπμζδιέκα ιέθδ ηςκ ΔΛΜΔ. 

 Να επακαθενεμφκ ζημ ΚΤΓΔ μζ ανιμδζυηδηεξ πμο ημο αθαζνέεδηακ 

(δζμνζζιμί, απμζπάζεζξ ζηα ΑΔΗ, δζμζηδηζηέξ εέζεζξ η.θπ.). 

 Να εεζιμεεηδεμφκ ιμνζμδμημφιεκα ηνζηήνζα βζα υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ 

απμζπάζεςκ (απυ κμιυ ζε κμιυ, απυ ζπμθείμ ζε ζπμθείμ, ζημκ ΟΔΔΚ ηαζ ηα 

ΗΔΚ, ζηα ΑΔΗ-ΑΣΔΗ, ζε δζμζηδηζηέξ εέζεζξ η.θπ.). θμζ μζ εηπαζδεοηζημί κα 

θαιαάκμοκ ηα ιυνζα ηδξ πενζμπήξ ζηδκ μπμία οπδνεημφκ ηαζ υπζ αοηά ηδξ 

μνβακζηήξ ημοξ εέζδξ εθυζμκ δεκ οπδνεημφκ ζε αοηή. 

 

4. Δθπαηδεπηηθά – Γαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε  

 

 Άιεζδ αφλδζδ δδιυζζςκ δαπακχκ βζα ηδκ Παζδεία ζημ 5% ημο ΑΔΠ 

ημοθάπζζημκ, ιε ζηυπμ αοηέξ κα θηάζμοκ ζημ 7% ημο ΑΔΠ ή ημ 15% ημο 

Πνμτπμθμβζζιμφ. 

 Καεμθζηή δδιυζζα δςνεάκ εηπαίδεοζδ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ, πμο εα πανέπεζ 

ιυνθςζδ, ηαθθζένβεζα ηαζ εθυδζα ζε υθα ηα παζδζά πςνίξ απμηθεζζιμφξ ιε 

παζδαβςβζηή εθεοεενία ηαζ δδιμηναηία.  

 Άιεζδ ηαεζένςζδ ηδξ 12πνμκδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ ιε πνμμπηζηή ημ 

εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ. Γίπνμκδ οπμπνεςηζηή πνμζπμθζηή αβςβή. πζ ζηδκ 

οπαβςβή ηδξ πνμζπμθζηήξ αβςβήξ ζημοξ Γήιμοξ ηαζ ζημοξ ζδζχηεξ. πζ ζηδ 

«ζπμθεζμπμίδζή» ηδξ.  

 Καηάνβδζδ ημο Ν. 3475/06 βζα ηδκ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ. 

 ημ πθαίζζμ ηδξ ιεηαααηζηήξ πνυηαζδξ ηδξ ΟΛΜΔ βζα ηδκ ΣΔΔ (παναιέκεζ 

ζζπονή δ ζπεηζηή απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ Πνμέδνςκ ηςκ 

ΔΛΜΔ – Ημφκδξ 2006), πνμηείκμοιε  ηα παναηάης άιεζα ιέηνα:   

 Καηάνβδζδ υθςκ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ πμο πνμζθένμοκ ζήιενα 

δεοηενμαάειζα ηεπκζημ-επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ακήημοκ ζε άθθα 

οπμονβεία (ΟΑΔΓ, ΟΣΔΚ, Τβείαξ, Γεςνβίαξ) ηαζ οπαβςβή ημοξ ζημ ΤΠΔΠΘ. 

 Καιζά ηαηάνβδζδ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, ημιέα ηαζ εζδζηυηδηαξ ζηδκ ΣΔΔ. 

Καηάνβδζδ ηδξ δζάηαλδξ ημο κυιμο πμο απαβμνεφεζ ζημοξ απυθμζημοξ 

Λοηείςκ κα εββνάθμκηαζ ζημ ΔΠΑΛ βζα απυηηδζδ εζδκελάνηδηα απυ δμιέξ 

ηαζ ζοζηήιαηα ιεηάααζδξ, υθμζ μζ ιαεδηέξ/-ηνζεξ πνέπεζ κα έπμοκ ημ 

δζηαίςια ηαζ ηδ δοκαηυηδηα «μνζγυκηζαξ ηζκδηζηυηδηαξ» ηαεχξ ηαζ ηδξ 

πνυζααζδξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, ηάηζ πμο ηαεζζηά απαβμνεοηζηυ μ 

κέμξ κυιμξ βζα ηδκ ΣΔΔ ιε ηδκ ηαεζένςζδ ηςκ ΔΠΑ 

 Να δδµζμονβδεεί δδµυζζμ Μεηαθοηεζαηυ Έημξ Δζδίηεοζδξ, θεζημονβζηά 

ζοκδεδειέκμ ιε ηδ δεοηενμαάειζα εηπάζδεοζδ, πμο εα αλζμπμζεί ηδκ οπμδμµή 

ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ ηςκ ΔΠΑΛ,  ηαζ εα µπμνεί κα πενζθαµαάκεζ 

ημ ζφκμθμ ηςκ εζδζημηήηςκ πμο πανέπμκηαζ ζήµενα, αθθά ηαζ υπμζα άθθδ 

ηνζεεί ακαβηαίμ κα δδµζμονβδεεί µε αάζδ ηζξ ακάβηεξ ηδξ εθθδκζηήξ 

ημζκςκίαξ, µε ηαοηυπνμκδ ηαηάνβδζδ ηαζ εκζςµάηςζδ ζε αοηυ ηάεε άθθδξ 
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µμνθήξ επαββεθµαηζηήξ µεηαθοηεζαηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ (ΗΔΚ 

η.θπ.).  

 Να ζοµπενζθδθεμφκ ζημ ΔΠΑΛ ημοθάπζζημκ υθεξ εηείκεξ μζ εζδζηυηδηεξ βζα 

ηζξ μπμίεξ οπάνπμοκ ακηίζημζπεξ ζπμθέξ ζηδκ ηνζημαάεµζα εηπαίδεοζδ. 

 Να ηαημπονςεεί πναβιαηζηή ηαζ μοζζαζηζηή δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ηςκ 

απμθμίηςκ ηδξ ΣΔΔ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ (ΑΔΗ-ΑΣΔΗ), πςνίξ ημοξ 

θναβιμφξ ηαζ ηζξ δζαηνίζεζξ πμο οθίζηακηαζ ζήιενα, ηαζ ακαθμβζηά ιε ημ 

ιαεδηζηυ δοκαιζηυ ηδξ ΣΔΔ. 

 Δθεφεενδ πνυζααζδ ζηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ ιε αάζδ ημ απμθοηήνζμ 

πμο εα απμηηάηαζ ιε εκδμζπμθζηέξ ελεηάζεζξ. ημ ιεηαααηζηυ πνμκζηυ 

δζάζηδια δ πνυζααζδ ζηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ κα βίκεηαζ ιεηά ηδκ 

απμθμίηδζδ απυ ημ Λφηεζμ, ιε πακεθθαδζηέξ ελεηάζεζξ ζε πενζμνζζιέκμ 

ανζειυ ιαεδιάηςκ ιε ηδκ εοεφκδ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.  

 οκεπή  δζεφνοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, ιε ηεθζηυ 

ζηυπμ ηδκ  ηαηάνβδζδ ημο ηθεζζημφ ανζειμφ εζζαηηέςκ ιε ηδκ ακηίζημζπδ  

βεκκαία πνδιαημδυηδζδ ηςκ οπμδμιχκ ηςκ ζδνοιάηςκ ηδξ.  

 25 ιαεδηέξ ζημ ηιήια, 20 ζηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ 10 ιαεδηέξ ζηα ενβαζηήνζα. 

 Καηάνβδζδ ημο ιέηνμο ηδξ ααειμθμβζηήξ αάζδξ ημο 10 ςξ εθάπζζημο 

πνμαπαζημφιεκμο βζα ηδκ εζζαβςβή ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, πμο 

απμηθείεζ απυ ηδκ Γ/αάειζα Δηπ/ζδ πζθζάδεξ κέμοξ απυ ηα θασηά ημζκςκζηά 

ζηνχιαηα ηαζ ημοξ ελςεεί ζηα ζδζςηζηά δίηηοα ηαηάνηζζδξ (ΗΔΚ, ΚΔΚ, 

Κμθέβζα  η.θπ.). 

 Οοζζαζηζηή αθθαβή ημο πθαζζίμο ηδξ Πνυζεεηδξ Γζδαηηζηήξ ηήνζλδξ, χζηε 

κα θεζημονβεί ιε υνμοξ δζαθάκεζαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, ηαζ  έβηαζνδ 

έκανλή ηδξ ζηδκ ανπή ημο δζδαηηζημφ έημοξ.  

 Οοζζαζηζηά ιέηνα ηαζ πμθζηζηέξ ακηζζηαειζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ – κα 

θεζημονβήζμοκ άιεζα Εχκεξ Δηπαζδεοηζηήξ Πνμηεναζυηδηαξ αάζεζ 

επζζηδιμκζημφ ζπεδζαζιμφ. 

 πζ ζημ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ηςκ ΓΗΣ, πμο ακαεέηεζ ζε ζδζχηεξ ηαζ εηαζνείεξ 

ηδκ ακέβενζδ ζπμθείςκ ηαζ άθθςκ δδιυζζςκ οπμδμιχκ ηαζ μδδβεί ζηδκ 

ακμζπηή ειπμνεοιαημπμίδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ δδιυζζςκ ζπμθείςκ, ζε 

αφλδζδ ημο ηυζημοξ ηαζ ζηδ δδιζμονβία θεζημονβζηχκ πνμαθδιάηςκ ζηζξ 

ζπμθζηέξ ιμκάδεξ.  

 Άιεζδ ηαηάνηζζδ, ρήθζζδ ηαζ εθανιμβή κέμο κυιμο, πμο εα δζαζθαθίγεζ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηή ηαζ αλζμηναηζηή επζθμβή ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηαζ 

ηαηάνβδζδ ημο κυιμο 3467/06, πςνίξ απμηθεζζιμφξ ηθάδςκ. 

 Καιία οθμπμίδζδ ηςκ πενζεπμιέκςκ - πνμηάζεςκ ηδξ Έηεεζδξ ημο ΔΤΠ βζα 

ηδ Β/αάειζα Δηπ/ζδ (αλζμθυβδζδ, ελεηάζεζξ, ςνάνζμ ηαεδβδηχκ, 

οπμδζεοεοκηέξ ιάκαηγεν η.θπ.) 

 Πνςζκή θεζημονβία υθςκ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ελμπθζζιυ ημοξ ιε υθα ηα 

απαζημφιεκα ιέζα (ζπμθζηή αζαθζμεήηδ, ενβαζηήνζα, αίεμοζα οπμθμβζζηχκ 

η.θπ.), αάζεζ εκυξ ζςζηά ζπεδζαζιέκμο ιεζμπνυεεζιμο πνμβναιιαηζζιμφ. 

 Ακάπηολδ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ ηαζ ακηζναηζζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ ζε υθα ηα 

επίπεδα ηαζ ημοξ εεζιμφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 
 Απμηεθεζιαηζηά ιέηνα ζηήνζλδξ παζδζχκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ. 

 Σμ δδιυζζμ ζπμθείμ (ιέπνζ ηα 18 πνυκζα) κα πανέπεζ πζζημπμζδηζηυ 

βθςζζμιάεεζαξ επζπέδμο Α ζε ιζα ημοθάπζζημκ λέκδ βθχζζα ηαζ πνήζδξ 

δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή ιέζα απυ δδιυζζεξ ελεηάζεζξ. 



 12 

 Να εκηαπεεί ζηδ ααζζηή εηπαίδεοζδ ημο δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ ηδξ 

δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ υθςκ ηςκ ηθάδςκ ηαζ εζδζημηήηςκ ηαζ δ 

παζδαβςβζηή ηαηάνηζζδ.  

 Δπζιυνθςζδ ηςκ ηαεδβδηχκ ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ ΑΔΗ, ιε δδιμηναηζηή 

μνβάκςζδ ηαζ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ επζιμνθμοιέκςκ. Οοζζαζηζηή 

εζζαβςβζηή επζιυνθςζδ ιεηά ημ δζμνζζιυ. Δηήζζα πενζμδζηή επζιυνθςζδ ιε 

απαθθαβή απυ ηα δζδαηηζηά ηαεήημκηα βζα υθμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. 

Πμθφιμνθδ, αναπφπνμκδ επζιυνθςζδ ιε ηζξ ίδζεξ υπςξ παναπάκς 

πνμτπμεέζεζξ (ΑΔΗ, απαθθαβή απυ δζδαηηζηά ηαεήημκηα η.θπ.). 

 Θεζιμεέηδζδ ηδξ ιεηεηπαίδεοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ 

Δηπαίδεοζδξ ηαζ ζφκδεζή ηδξ ιε ιεηαπηοπζαηυ ηίηθμ ζπμοδχκ. Φμνέαξ 

πνέπεζ κα είκαζ ηα ΑΔΗ. Ζ επζθμβή ιεηαλφ ηςκ οπμρδθίςκ κα βίκεηαζ ιε 

αλζμηναηζηέξ ηαζ αδζάαθδηεξ δζαδζηαζίεξ, εκχ πνέπεζ κα πνμαθέπμκηαζ 

ηίκδηνα ηυζμ βζα ημοξ ιεηεηπαζδεουιεκμοξ υζμ ηαζ βζα ημοξ δζδάζημκηεξ ηαζ 

επζαθέπμκηεξ ηαεδβδηέξ. 

 Οοζζαζηζηή ακαιυνθςζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο ημο ΗΚΤ ηαζ δζεφνοκζδ ηαζ 

εκίζποζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ακηαθθαβήξ εηπαζδεοηζηχκ ζε εονςπασηυ ηαζ 

δζεεκέξ επίπεδμ. 

 

Σμ Γ ηδξ ΟΛΜΔ ακέθααε ηδκ εοεφκδ κα πάνεζ υθα ηα ακαβηαία ιέηνα, χζηε μ 

ηθάδμξ ιέζα απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηςκ Γ ηςκ ΔΛΜΔ  κα μνβακχζεζ ηζξ ακηζζηάζεζξ 

ηαζ ηδ δζεηδίηδζδ ηςκ παναπάκς ζηυπςκ ημο ιε ιαγζηυ ηαζ παναηεηαιέκμ αβχκα. 

ημ πθαίζζμ αοηυ λεηίκδζακ μζ απενβζαηέξ ηζκδημπμζήζεζξ ημο ηθάδμο ηδκ 

πενίμδμ 2007-2008. Με Απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ Πνμέδνςκ ηςκ ΔΛΜΔ ηδξ 

15-11-2007 ςξ αζηήιαηα αζπιήξ ηςκ ηζκδημπμζήζεςκ ημο ηθάδμο ηέεδηακ ηα παναηάης: 

 

 Άιεζδ αφλδζδ ηςκ δδιυζζςκ δαπακχκ βζα ηδκ Παζδεία ζημ 5% ημο ΑΔΠ 

ημοθάπζζημκ 

 Οοζζαζηζηέξ αολήζεζξ ζημοξ ααζζημφξ ιζζεμφξ ιαξ, ιε αθεηδνία ηα 1.400 

εονχ ζοκμθζηέξ ηαεανέξ απμδμπέξ ζημκ κεμδζυνζζημ. Γζπθαζζαζιυξ ηδξ 

ςνζαίαξ απμγδιίςζδξ ηαζ ζφκδεζή ηδξ ιε ηζξ ζοκμθζηέξ απμδμπέξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Άιεζδ ηαηααμθή ημο επζδυιαημξ ηςκ 176 εονχ ηαζ ημο 

ζοκυθμο ηςκ ακαδνμιζηχκ. Άιεζδ ηαηααμθή υθςκ ηςκ δεδμοθεοιέκςκ. 

 Γδιυζζα 12πνμκδ οπμπνεςηζηή ηαζ πναβιαηζηά δςνεάκ Δηπαίδεοζδ ιε 

πνμμπηζηή ημ εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ. Τθμπμίδζδ ηδξ πνυηαζδξ ηδξ ΟΛΜΔ 

βζα ηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. Καηάνβδζδ ημο Ν. 3475/06 βζα ηδκ ηεπκζηή 

εηπαίδεοζδ ηαζ εθανιμβή ηδξ ιεηαααηζηήξ πνυηαζδξ ηδξ ΟΛΜΔ βζα ημιείξ, 

εζδζηυηδηεξ ζηα ΔΠΑΛ η.θπ. Μεηαθοηεζαηυ Έημξ Δζδίηεοζδξ. Καιζά 

ηαηάνβδζδ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, δζαζθάθζζδ ηδξ ιυκζιδξ ενβαζίαξ υθςκ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Δκζςιάηςζδ ηςκ ζπμθχκ άθθςκ Τπμονβείςκ ζημ ΤΠΔΠΘ. 

 Πθήνδ ζφκηαλδ ζηα 30 πνυκζα οπδνεζίαξ, πςνίξ υνζμ δθζηίαξ. Καηάνβδζδ ημο 

ζζπφμκημξ ακηζαζθαθζζηζημφ – ακηζζοκηαλζμδμηζημφ πθαζζίμο ηαζ επζζηνμθή 

υθςκ ηςκ μθεζθυιεκςκ ζηα αζθαθζζηζηά ηαιεία. Πάβςια ηςκ δοζιεκχκ 

νοειίζεςκ ημο κ. 3029/02 πμο ιεζχκμοκ ζηαδζαηά ηζξ ζοκηάλεζξ απυ 

1/1/2008. Αηφνςζδ ηςκ κέςκ ακηζαζθαθζζηζηχκ νοειίζεςκ πμο πνμςεεί δ 

ηοαένκδζδ. 

 Καεζένςζδ εηήζζαξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε απαθθαβή απυ ηα 

δζδαηηζηά ηαεήημκηα. 

 Καηάνβδζδ ηςκ Κέκηνςκ Δθεφεενςκ πμοδχκ. πζ ζηα ζδζςηζηά 

πακεπζζηήιζα. 
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Με αοηή ηδκ ενβαζία ημ Γ.. ημο ΚΔΜΔΣΔ επζπεζνεί ηδκ απμζαθήκζζδ ηαζ 

ηεηιδνίςζδ ηςκ πζμ ααζζηχκ αζηδιάηςκ ηςκ απενβζαηχκ ηζκδημπμζήζεςκ ημο 

ηθάδμο. Γζα ημ ζημπυ αοηυ ζοβηεκηνχεδηε ηαηανπάξ ηαζ ηαηαβνάθδηε πζμ 

ζοζηδιαηζηά δ ζπεηζηή επζζεζνδιαημθμβία. Πανάθθδθα, επζπεζνήεδηε δ 

ζοβηέκηνςζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηαζ άθθςκ ζημζπείςκ, πμο πανέπμκηαζ απυ ηδ βδβεκή 

ηαζ ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, υπςξ ηαζ απυ άθθεξ ζοκαθείξ ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ. Σμ 

ηεθζηυ απμηέθεζια αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ εοπή ιαξ κα απμηεθέζεζ έκα πνήζζιμ 

αμήεδια βζα ημοξ ζοκαδέθθμοξ, ημοξ εζδζημφξ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ημ 

εονφηενμ ημζκυ.  

Καεχξ ημ ζπεηζηυ οθζηυ είκαζ ακελάκηθδημ, εα είκαζ εοπανίζηδζή ιαξ κα 

αλζμπμζήζμοιε ζε ιζα επυιεκδ ακαιυνθςζδ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ηαζ άθθα 

ζημζπεία πμο εα ιαξ οπμδεζπεμφκ απυ ημοξ ακαβκχζηεξ ηδξ, πμο εα ηδκ ειπθμοηίζμοκ 

ηαζ εα ηδκ ηεηιδνζχζμοκ πεναζηένς. Δπίζδξ, εα ηεηιδνζςεμφκ ηαζ αζηήιαηα βζα ηα 

μπμία ημ Γ.. ημο ΚΔΜΔΣΔ θάκδηε υηζ πνεζάγεηαζ πενζζζυηενμ πνυκμ βζα κα 

ηαηαθήλεζ, υπςξ είκαζ ημ γήηδια ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο. 

 πςξ είκαζ βκςζηυ, ημ ΚΔΜΔΣΔ απμθάζζζε κα ζοβηνμηήζεζ μιάδεξ 

ενβαζίαξ ακμζπηέξ ζε υθμοξ ηαζ υθεξ ημοξ/ηζξ ζοκαδέθθμοξ, αθθά ηαζ ζημοξ/ηζξ 

πακεπζζηδιζαημφξ ηαζ άθθμοξ εζδζηεοιέκμοξ επζζηήιμκεξ πμο εα ήεεθακ κα 

ζοιαάθμοκ ζηδ ιεθέηδ ηαζ ηεηιδνίςζδ αοηχκ ηςκ εειάηςκ. Σα πμνίζιαηα αοηχκ 

ηςκ μιάδςκ ενβαζίαξ εα αλζμπμζδεμφκ ηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηεηιδνίςζδξ 

ηςκ αζηδιάηςκ ηςκ απενβζαηχκ ηζκδημπμζήζεςκ ημο ηθάδμο. 

ε ηάεε πενίπηςζδ, δ πνμζπάεεζά ιαξ ζοκεπίγεηαζ. Ζ ζοιιεημπή ηςκ 

ζοκαδέθθςκ ζηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ ηαζ βεκζηά ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ΚΔΜΔΣΔ 

είκαζ εθεφεενδ ηαζ εοπνυζδεηηδ. 
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1. ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΖ 

    ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

1.1. Ζ εθπαηδεπηηθή πξόηαζε ηεο ΟΛΜΔ 

 
 Ζ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ είκαζ ημ ακαβηαίμ πέναζια πνμξ ηα ακχηαηα 

ζδνφιαηα ηαζ ηδκ παναβςβή. Ο ηφπμξ ημο αονζακμφ πμθίηδ – ενβαγυιεκμο ελανηάηαζ 

απυ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδκ πμζυηδηά ηδξ. ημ ηέθμξ ηδξ μθμηθήνςζδξ ηςκ 12εηχκ 

ζπμοδχκ μ κέμξ άκενςπμξ ηαθείηαζ κα πάνεζ απμθάζεζξ υπζ ιυκμ βζα ημκ εαοηυ ημο 

αθθά ηαζ βζα υθδ ηδκ ημζκςκία, αθμφ έπεζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ηαζ δζηαίςια ρήθμο. 

Υνέμξ, θμζπυκ, ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ είκαζ κα εημζιάζεζ ζημ ζφκμθυ ηδξ 

ηδκ κευηδηα, πμο εα γήζεζ ζηδ ζφβπνμκδ κεμεθθδκζηή μζημκμιζηή, πμθζηζηή ηαζ 

πμθζηζζηζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ζηδκ παβηυζιζα οθζηή ηαζ πκεοιαηζηή άιζθθα. 

Υνεζάγεηαζ, ζοκαηυθμοεα, δ μνεμθμβζηή μνβάκςζδ ηαζ δζάνενςζδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ ιε αάζδ ηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ. Υνεζάγεηαζ βνήβμνδ 

ηαζ εκενβδηζηή ιεηαιυνθςζδ ημο ζπμθείμο.  

Σμ ζπμθείμ μθείθεζ κα βκςνίζεζ ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ηα 

ααζζηά ζημζπεία υθςκ ηςκ εθανιμζιέκςκ ηαζ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ, αθθά ηαζ 

ηα ααζζηά ζημζπεία ηδξ αζμιδπακζηήξ, αβνμηζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηδξ ακαπηοζζυιεκδξ 

ηεπκμθμβίαξ. Μυκμ αοηή δ εκζαία ιυνθςζδ εα ζοκδέζεζ δδιζμονβζηά ημ ζφζηδια, ημ 

πενζεπυιεκμ, ηδ ιέεμδμ ενβαζίαξ, ηδξ βεκζηήξ ιυνθςζδξ ιε ηζξ κέεξ ζοκεήηεξ ηαζ ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ ζδιενζκήξ παναβςβήξ ηαζ ιίαξ ακάπηολδξ ζε υθεθμξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ 

υπζ ηςκ ηενδχκ ηαζ ιάθζζηα βζα ημοξ θίβμοξ ηαζ ζζπονμφξ.  Καζ, θοζζηά, δε 

ζοκδέμοιε αοηή ηδκ εκζαία ιυνθςζδ ιε ηδ ζηεκή επαββεθιαηζηή, ή ιε ηδκ 

θνμκηζζηδνζμπμζδιέκδ πνμπαίδεοζδ βζα ηα Α.Δ.Η./Α.Σ.Δ.Η.. Ακηίεεηα, δ εηπαίδεοζδ 

πνέπεζ κα πανειααίκεζ δοκαιζηά ζηζξ ιεηααμθέξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ζηδκ παναβςβή 

ηαζ ηδκ ημζκςκία. Αοηή ηδ ιυνθςζδ γδηάιε βζα υθα ηα παζδζά ημο θαμφ ιαξ.  

Πνέπεζ, θμζπυκ, δ Γεοηενμαάειζα Παζδεία κα ηζκδεεί ζε εκζαία ηαηεφεοκζδ. 

Πνέπεζ κα βίκεζ επζζηδιμκζηά ηεπκζηή, ιε ηδκ εονφηαηδ ζδιαζία ηδξ θέλδξ, πμο εα 

μθμηθδνχκεζ ηαζ εα μθμηθδνχκεηαζ ιε βενή βεκζηή – ακενςπζζηζηή ιυνθςζδ. 

Πανάθθδθα δ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ πνέπεζ κα είκαζ εκανιμκζζιέκδ ιε ηζξ 

ζφβπνμκεξ ελεθίλεζξ. Πνέπεζ κα ηαθθζενβεί εεςνδηζηά ηαζ πναηηζηά ηδκ ακηίθδρδ 

πςξ δ Δθθάδα έπεζ υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ υθεξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ κα ακαπηφλεζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ηζξ παναβςβζηέξ ηδξ δοκάιεζξ ηαζ πςξ μ εθθδκζηυξ θαυξ, ιε ηδκ 

ενβαζία ημο ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκζηήξ, ιπμνεί κα 

εηιεηαθθεοηεί απενζυνζζηα ηζξ πθμοημπαναβςβζηέξ ημο πδβέξ ηαζ ημ βεςθοζζηυ ημο 

πχνμ, ιε ζεααζιυ ζημ πενζαάθθμκ, κα αολήζεζ ημ εζζυδδιά ημο ηαζ κα ακεαάζεζ 

πμθφ ορδθά ημ αζμηζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ ημο επίπεδμ.  

 

Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο καο πξόηαζεο είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Αβςκζγυιαζηε βζα ηδκ ηαεζένςζδ 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

(ζοκ δφμ πνυκζα πνμζπμθζηήξ αβςβήξ) πμο εα πανέπεηαζ δςνεάκ απυ ημ 

δδιυζζμ ζπμθείμ.   

 Σμ δδιυζζμ ζπμθείμ «πςνάεζ» όια ηα παηδηά ακελάνηδηα απυ θφθμ, 

ηαηαβςβή, ενήζηεοια, ημζκςκζηή ηάλδ, εεκζηυηδηα ηαζ θοζζηή ηαηάζηαζδ. 

Κακέκα παζδί ηάης απυ ηα 18 ζημ ζπίηζ, ζημ δνυιμ ή ζηδκ ενβαζία. 

 Απαζημφιε Εώλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο βζα ηζξ εοπαεείξ 

ημζκςκζηέξ μιάδεξ ζηζξ οπμααειζζιέκεξ ηαζ ζηζξ αηνζηζηέξ πενζμπέξ, ζηα 
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παζδζά αθθμδαπχκ ηαζ πνμζθφβςκ. Γζεηδζημφιε ακηζζηαειζζηζηή αβςβή ηαζ 

εηπαίδεοζδ πμο ιεζχκεζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακζζυηδηεξ ηαζ ιέηνα ζηήνζλδξ ημο 

θασημφ εζζμδήιαημξ. Ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία ηαζ άθθςκ ζπμθείςκ, υπμο 

επζαάθθεηαζ. 

 Κάεε ζπμθζηή δμιή (ααειίδα) πανέπεζ ηζόηηκνπο ηίηθμοξ.  

 Ακελάνηδηα απυ υθα ηα ζοζηήιαηα ιεηάααζδξ, μ ηάεε ιαεδηήξ ηαζ ιαεήηνζα 

έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ημ δζηαίςια «νξηδόληηαο θηλεηηθόηεηαο».  

 Σμ δδιυζζμ ζπμθείμ (ιέπνζ ηα 18 πνυκζα) πανέπεζ πηζηνπνηεηηθό 

γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Α΄ ζε κηα μέλε γιώζζα ηνπιάρηζηνλ θαη ρξήζεο 

ε/π φζηενα απυ πζζημπμίδζδ δδιυζζμο παναηηήνα.  

 Σμ Λφηεζμ ηαείζηαηαζ απηόλνκε ιμκάδα. Ζ πνυζααζδ ζηδκ ηνζημαάειζα 

πνέπεζ κα είκαζ «εθεφεενδ». ημ ιεηαααηζηυ δζάζηδια, μζ ελεηάζεζξ βζα ηα 

ΑΔΗ-ΑΣΔΗ δζεκενβμφκηαζ ιεηά ημ πέναξ ηςκ ζπμοδχκ ζημ Λφηεζμ ηαζ πάκημηε 

ιε ηδκ εοεφκδ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.  

 Θα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ε δηάηαμε γηα ηε βαζκνινγηθή βάζε ηνπ «10» 

σο πξναπαηηνύκελν γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

λα αληηκεησπηζηεί ζπλνιηθά ην ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζύκθσλα κε ηελ νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηεο νκνζπνλδίαο 

καο.  

 Δίιαζηε αληίζεηνη ζηελ αλαζεώξεζε ημο άνενμο 16 ημο οκηάβιαημξ, ζηδκ 

ζδζςηζημπμίδζδ ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ζημοξ ηφηθμοξ ζπμοδχκ. 

Αβςκζγυιαζηε χζηε κα δζαζθαθζζηεί μ δδιυζζμξ ηαζ αηαδδιασηυξ 

παναηηήναξ ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.  

 Δίιαζηε ακηίεεημζ ζηδκ άνζδ ηδξ ιμκζιυηδηαξ. Μυνθςζδ ηαζ ενβαζία βζα 

υθμοξ ημοξ κέμοξ/κέεξ.  

 Άιεζδ αύμεζε ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ γηα ηελ Παηδεία ζην 5% ημο 

Α.Δ.Π. (15% ηςκ ζοκμθζηχκ δαπακχκ ημο πνμτπμθμβζζιμφ), ημοθάπζζημκ.  

 Μόληκεο ζέζεηο ενβαζίαξ βζα υθμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Καηάνβδζδ ηχνα 

ηδξ ενβαζζαηήξ ζπέζδξ ημο ςνμιζζείμο. 

 25 ιαεδηέξ ζημ ηιήια, 20 ζηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηςκ θοηείςκ ηαζ ζηδκ ΣΔΔ, 10 

ιαεδηέξ ακά ηαεδβδηή ζηα ενβαζηήνζα.   

 Όρη ζην γηγαληηζκό ησλ ζρνιείσλ.  

 Γςνεάκ ζίηζζδ, ζηέβαζδ ηαζ ζοββνάιιαηα βζα ημοξ ζπμοδαζηέξ – δςνεάκ 

ηάνηα βζα ιεζςιέκδ είζμδμ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ζηα δδιυζζα 

εεάιαηα – αηνμάιαηα.   

 Σα ιαεήιαηα πμο αθμνμφκ ηζξ βαζηθέο αξρέο ηεο ηερλνινγίαο πνέπεζ κα 

δζαπέμκηαζ ζε υθμ ημ 12εηή ημνιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ.  

 Σμ δδιυζζμ ζπμθείμ δελ ππαθνύεη ζηα θειεύζκαηα ηεο αγνξάο, δελ 

παξαδίλεηαη ζηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο ηαζ δελ απνθεληξώλεηαη ζηνπο 

δήκνπο.  
 Σμ ζπμθείμ ηαείζηαηαζ πνιηηηζηηθό θέληξν ηαζ παναιέκεζ ακμζπηυ ιε 

πνυζθδρδ πνμζςπζημφ (ζπμθζημί ροπμθυβμζ, ημζκςκζημί θεζημονβμί, 

δζεπζζηδιμκζηέξ μιάδεξ ακά ζοβηνυηδια, βναιιαηείξ), χζηε κα οπδνεημφκηαζ 

ααζζηέξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ, κα θεζημονβεί αζαθζμεήηδ, μιάδεξ αεθδηζηχκ 

ηαζ πμθζηζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. 

 

Ζ ιπθεηαθή βαζκίδα 
 

Δίκαζ βκςζηυ πςξ πνςηανπζηυ ζημζπείμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιαξ πνυηαζδξ ζηδκ 

πνμμπηζηή ηδξ είκαζ δ ακάπηολδ εκυξ ηφπμο ζπμθείμο ζηδ θοηεζαηή ααειίδα, εκυξ 
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πξαγκαηηθνύ Eκζαίμο Λοηείμο, πμο εα αλζμπμζεί ηα εεηζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

πμθοηθαδζημφ θοηείμο, ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαεζένςζδξ ηδξ 12πνμκδξ οπμπνεςηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ, ιε ζηυπμοξ:  

α) ηδκ πανμπή μοζζαζηζηχκ εθμδίςκ ζημοξ ιαεδηέξ ιαξ βζα ιζα δδιζμονβζηή 

ημζκςκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ελέθζλή ημοξ,  

α) ηδκ εκζαζμπμίδζδ ηςκ ζπμθζηχκ επζθμβχκ (βεκζηήξ ηαζ ηεπκζημεπαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ) ηαζ ηδκ απμιείςζδ ημο ηαηακειδηζημφ νυθμο ημο ζπμθείμο.  

Tμ Eκζαίμ Λφηεζμ πμο πνμηείκμοιε πνέπεζ κα  πανέπεζ ζημοξ 

ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ: 

 

 μθμηθδνςιέκδ βεκζηή ιυνθςζδ ηαζ πνμεπαββεθιαηζηά εθυδζα ηαζ 

δελζυηδηεξ, ιε ζηυπμ ηδ δζαιυνθςζδ πμθζηχκ πμο εα έπμοκ ζοκείδδζδ ηςκ 

ζφβπνμκςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ εα είκαζ ηαθά πνμεημζιαζιέκμζ κα εκενβμφκ 

απμηεθεζιαηζηά βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ, 

 ζφκμθμ επζθεβυιεκςκ ακηζηεζιέκςκ, πμο ζημπεφμοκ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ 

ζδζαίηενςκ εκδζαθενυκηςκ ηςκ ιαεδηχκ / ιαεδηνζχκ. 

 

Γζα ηδ δδιζμονβία αοημφ ημο Δκζαίμο Λοηείμο απαζηείηαζ ζαθέξ 

πνμκμδζάβναιια, χζηε κα απμηηά πναηηζηυ ακηίηνζζια ηαζ δ υπμζα δέζιεοζδ ηδξ 

Πμθζηείαξ. ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ εα ήηακ ζηυπζιμ κα αλζμθμβδεεί ιε έκακ 

μθμηθδνςιέκμ επζζηδιμκζηά ηνυπμ ε εκπεηξία πνπ πξνέθπςε από ηε ζεζκνζέηεζε 

ηνπ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ (ΔΠΛ) ηαζ, πανάθθδθα, κα θδθεεί πνυκμζα, 

χζηε κα απμθεφβμκηαζ θαζκυιεκα βζβακηζζιμφ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ηαζ 

«αζμιδπακμπμίδζδξ» ηςκ ζπμθζηχκ θεζημονβζχκ, αθθά ηαζ κα δίκεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ 

ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ δ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ιαεδιάηςκ πένακ ημο ημζκμφ, ααζζημφ 

ημνιμφ ημοξ.  

 Σα ααζζηά πθεμκεηηήιαηα αοημφ ημο Δκζαίμο Λοηείμο, εκηαβιέκμο ζηδκ 

12πνμκδ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, είκαζ ηα ελήξ: 

 

 ηναηά ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο ημ ιαεδηζηυ πθδεοζιυ ζημ ζφκμθυ ημο, 

πμο ζοκεπίγεζ ηζξ ζπμοδέξ ζηδ ααειίδα ημο θοηείμο ιεηά ηδκ απμπενάηςζδ 

ηδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

 ζοκδέεζ ζε ορδθυηενμ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηδ εεςνία ιε ηδκ πνάλδ, 

 ζοιαάθθεζ ζηδκ άιαθοκζδ ηςκ ζηενεμηφπςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ 

δζακμδηζηή ηαζ ηδ πεζνςκαηηζηή ενβαζία, 

 πανέπεζ ορδθυηενμο επζπέδμο βεκζηή ιυνθςζδ, ακαβηαία βζα ιζα πζμ 

επζηοπή παναημθμφεδζδ μπμζαζδήπμηε πεναζηένς ελεζδίηεοζδξ, 

 πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα πενζζζυηενςκ επζθμβχκ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ 

μνζγυκηζα δζαπεναηυηδηα, 

 ζοιαάθθεζ ζηδκ άιαθοκζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ 

ζημκ ημιέα ηδξ ιυνθςζδξ. 

 

Γηα ηελ πξνώζεζε ηεο πξόηαζήο καο πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα παξαθάησ κέηξα: 

 

 Σμ Νέμ Λφηεζμ ζηδκ πνμμπηζηή ημο ακαπηφζζεηαζ ζηδ αάζδ ηςκ οπανπυκηςκ 

ηφπςκ  ηαζ ηαοηυπνμκα ιε «ακαδζάνενςζδ» ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ 

(ιε άλμκεξ ημ ζπμθζηυ πχνμ, ηδ δζμίηδζδ ηαζ ηδκ ιαεδηζηή γςή). Αθθάγμοκ 

ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ μζ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ, πνμςεείηαζ δ 

ζφκδεζδ ημο ζπμθείμο ιε ηζξ γςκηακέξ δοκάιεζξ ημο ηυπμο (υπζ ηδκ αβμνά), 

ζοκεκχκεηαζ ημ ημπζηυ ιε ημ εεκζηυ, ιεζχκμκηαζ μζ ηαλζημί θναβιμί. Ο 
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ζηναηδβζηυξ ιαξ ζηυπμξ είκαζ δ ζφκδεζδ ηδξ δζακμδηζηήξ ιε ηδ πεζνςκαηηζηή 

ενβαζία.  

 Γδιυζζμ φζηδια Μεηαθοηεζαηήξ Δπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ ιε εκζαίμ 

ζπεδζαζιυ ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ, ζε ζφκδεζδ ιε ηδ 12εηή οπμπνεςηζηή 

εηπαίδεοζδ. 

 

Γσδεθάρξνλε ππνρξεσηηθή δεκφζηα εθπαίδεπζε. Λχθεην θαη ΤΔΔ.  
 

 Οζ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ ηδξ επμπήξ ιαξ ηαζ δ έκημκδ γήηδζδ βζα ζπμοδέξ έπμοκ 

δζαιμνθχζεζ ιζα επζπθέμκ απαίηδζδ βζα ηα ζφβπνμκα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα: Να 

μθμηθδνχκμοκ ηζξ ζπμοδέξ ζημ επίπεδμ ημο Λοηείμο πενζζζυηενμζ κέμζ ηαζ κέεξ ζε ζφβηνζζδ 

ιε ημ πανεθευκ. Καηά ζοκέπεζα, πμθθέξ ζφβπνμκεξ εονςπασηέξ πχνεξ έπμοκ εέζεζ ςξ ζηυπμ 

ημοξ κα αολήζμοκ ημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο απμηημφκ ηίηθμ ζπμοδχκ Λοηείμο, εκχ 

βεκζηή βζα ηζξ πνμδβιέκεξ πχνεξ είκαζ δ ηάζδ κα ηαηαζηεί δ θοηεζαηή εηπαίδεοζδ ιένμξ ηδξ 

οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ.  

 

 Ζ ΟΛΜΔ εηηζιά ςξ γήηδια άιεζδξ πνμηεναζυηδηαξ ηδκ επέηηαζδ ηδξ οπμπνεςηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ, χζηε κα ζοιπενζθαιαάκεζ ηδκ πνμζπμθζηή, ημ ζδιενζκυ εκκζάπνμκμ (Γδιμηζηυ 

– Γοικάζζμ) ηαζ ημ Λφηεζμ. Έηζζ εα ελαζθαθζζημφκ βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ 

ιζα ζεζνά πθεμκεηηήιαηα. 

 

Α. Σε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: 

 

Οζ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ ζοιιεημπή ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ, ζημ ααειυ πμο δ 

ααειίδα αοηή θεζημονβεί ζςζηά, ελαζθαθίγεζ ηα ελήξ πθεμκεηηήιαηα: 

 οιαάθθεζ ζηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ημο κδπίμο, ζδζαίηενα ζε ιζα επμπή πμο έπεζ 

πενζμνζζιέκεξ εοηαζνίεξ, ζδίςξ ζηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ, κα έθεεζ ζε επαθή ηαζ 

επζημζκςκία ιε πνυζςπα εηηυξ ημο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ. 

 Δκζζπφεζ ηαεμνζζηζηά ηδκ πνμεημζιαζία ημο κδπίμο βζα ηδκ επζηείιεκδ έκηαλή ημο 

ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ, ηαθθζενβχκηαξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ απαναίηδηεξ βζα αοηυ. 

 Παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ δζαιυνθςζδ εεηζηχκ ζηάζεςκ ηυζμ απέκακηζ ζηδ 

ιυνθςζδ ηαζ ημ ζπμθείμ υζμ ηαζ απέκακηζ ζε πμζηίθα αβαεά ηαζ αλίεξ ημο 

πμθζηζζιμφ.  

 Αιαθφκεζ ηζξ ιμνθςηζηέξ ακζζυηδηεξ, ηαεχξ ιπμνεί κα ακηζζηαειίγεζ βκχζεζξ, 

ζηάζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ πμο δ μζημβέκεζα δεκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πανέπεζ, μζ μπμίεξ 

ανβυηενα εκδέπεηαζ κα παίλμοκ ηνίζζιμ νυθμ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ημο πμνεία. 

 

Β. Σε φ,ηη αθνξά ηε Λπθεηαθή βαζκίδα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηα αθφινπζα 

πιενλεθηήκαηα: 

 

 Μζα εονεία ιμνθςηζηή αάζδ ορδθμφ επζπέδμο βζα υθα ηα παζδζά πμο γμοκ ζηδ πχνα 

ιαξ, ηδκ μπμία ιπμνεί κα δζαζθαθίζεζ ημ Λφηεζμ, εθυζμκ ζπεδζαζηεί ζςζηά ηαζ 

εθυζμκ απμηηήζεζ αοημδφκαιμ ιμνθςηζηυ νυθμ. Αοηή δ ιμνθςηζηή αάζδ εα 

επζηνέπεζ ζε ηάεε κέμ ηαζ κέα κα παναημθμοεεί ηζξ ηαπφηαηα ιεηαααθθυιεκεξ 

απαζηήζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ιεηέπεζηα επαββεθιαηζηήξ γςήξ. 

 Γζεονοιέκδ δοκαηυηδηα ηνζηζηήξ ζοιιεημπήξ ζηζξ ημζκςκζηέξ δζενβαζίεξ, πνάβια 

πμο απαζηεί πμθίηδ ιε ααεζά βκχζδ ηςκ ζφβπνμκςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ιε ζοκείδδζδ 

ηυζμ ηςκ δζηαζςιάηςκ υζμ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο έκακηζ ημο ζοκυθμο. 

 Βεθηζςιέκδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ ιε ίζμοξ υνμοξ 

βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ, πςνίξ απμηθεζζιμφξ ηαζ δζαηνίζεζξ. 

 Αολδιέκδ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηςκ ιμνθςηζηχκ εοηαζνζχκ ηαζ δοκαημηήηςκ 

ζηδ ιεηέπεζηα γςή ημο.  
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 Μεηάεεζδ ηνίζζιςκ επζθμβχκ βζα ημ ιέθθμκ απυ ιένμοξ ηςκ κέςκ ζε πζμ χνζιδ ηαζ 

ακελάνηδηδ θάζδ ηδξ δθζηίαξ ημοξ, ακηί ηδξ δθζηίαξ ηςκ 15 εηχκ. 

 

 θα ηα παζδζά δζηαζμφκηαζ κα ηεθεζχκμοκ ημ Λφηεζμ. Καζ ιάθζζηα έκα Λφηεζμ 

ακαααειζζιέκμ, πμο νυθμξ ημο εα είκαζ δ ιυνθςζδ ηαζ υπζ ημ λεδζάθεβια αοηχκ πμο εα 

εκηαπεμφκ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. Έκα Λφηεζμ πμο μζ ιαεδηέξ/-ηνζεξ δεκ εα ημ 

πενζθνμκμφκ ηαζ εα ζηνέθμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζηα θνμκηζζηήνζα. 

 Γζα ηδκ ακααάειζζδ ημο ιμνθςηζημφ νυθμο ημο Λοηείμο ακαβηαία πνμτπυεεζδ είκαζ 

δ ακαεεχνδζδ ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ημο, ηαζ ςξ πνμξ ημοξ 

ζηυπμοξ ηαζ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ςξ πνμξ ημοξ ηνυπμοξ μνβάκςζήξ ημοξ. 

 

 

Ζ Τερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε  
 

Δηζαγσγή 

Σμ ζπμθείμ απυ άπμρδ δμιήξ, ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ιεευδςκ 

δζδαζηαθίαξ, ζηυπςκ δεκ είκαζ ιία μοδέηενδ δζαβκςζηζηή δζαδζηαζία. οκδέεηαζ ιε 

ηδκ ημζκςκζηή ηαηακμιή ηδξ βκχζδξ ηαζ ημκ ηαηαιενζζιυ ενβαζίαξ, άνα δζαπθέηεηαζ 

ηαζ οπδνεηεί, θακενά ή υπζ, ηδκ μζημκμιζηή, πμθζηζηή ηαζ πμθζηζζηζηή ελμοζία, 

δζαιμνθχκεζ ιε αάζδ ηζξ ηονίανπεξ αλίεξ ημζκςκζημφξ νυθμοξ ηαζ πνυηοπα βζα ημοξ 

αονζακμφξ πμθίηεξ.  

Σμ ζδεμθμβζηυ ηαζ βκςζηζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ δ ηαηακειδηζηή θεζημονβία ημο 

ζπμθείμο, ςξ ζοζηαηζημφ ηιήιαημξ ημο ηναηζημφ επμζημδμιήιαημξ, ελανηχκηαζ απυ 

ημκ πμθζηζηυ ζοζπεηζζιυ δοκάιεςκ.  

Ωζηυζμ, μ πανειααηζηυξ νυθμξ ηςκ ημζκςκζηχκ ηαζ ζοκδζηαθζζηζηχκ 

δοκάιεςκ ιπμνεί, ηάης απυ πνμτπμεέζεζξ, κα επδνεάζεζ ζε πνμμδεοηζηή ηαηεφεοκζδ 

ημοξ ζηυπμοξ ημο ζδιενζκμφ ζπμθείμο, κα ακαδείλεζ ηζξ ακηζθάζεζξ ηδξ ηονίανπδξ 

πμθζηζηήξ ηαζ, ηονίςξ, κα θένεζ ζημ πνμζηήκζμ ηζξ ιμνθςηζηέξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ 

ηαζ ιαεδηνζχκ. 

Κάεε ζογήηδζδ, επμιέκςξ, βζα ηδκ Σ.Δ.Δ. ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ακαδεζηκφεζ 

ημ εηπαζδεοηζηυ πνυηαβια βζα ημ ζφκμθμ ημο ζπμθείμο. Ζ Σεπκζηή – Δπαββεθιαηζηή 

εηπαίδεοζδ είκαζ μνβακζηή ηαζ θεζημονβζηή ζοκζζηχζα ηδξ Λοηεζαηήξ δμιήξ. Κάεε 

πμθζηζηή πμο πνμζπαεεί, υπςξ μζ πμθζηζηέξ ηδξ ζδιενζκήξ αθθά ηαζ ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ ηοαενκήζεςκ, κα απμηυρεζ ηδκ Σ.Δ.Δ. απυ ηδ βεκζηή θζθμζμθία ηαζ 

πναηηζηή ηςκ ιεηαβοικαζζαηχκ ζπμοδχκ ή ζθάθθεζ ή έπεζ ζοκεζδδηή ζηυπεοζδ.  

Ζ οπεοεοκυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ επζαάθθεζ ημ αοημκυδημ. Δλεηάγμοιε ημ 

ζπμθείμ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ επζζηδιμκζηχκ, παζδαβςβζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δεδμιέκςκ, 

ιε ημ ζφκμθμ ημο ζζημνζημφ ημο θμνηίμο, πμο ζοκοθαίκεζ ημ νεαθζζιυ ηδξ γςήξ ιε ημ 

υναιά ιαξ. Σμ ζδιενζκυ ζπμθείμ είκαζ πίζς απυ ηζξ ακάβηεξ ηδξ κέαξ βεκζάξ ηαζ ημο 

ηυπμο.  

Ο κ. 3475/06 γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ΣΔΔ ζε ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ,  βξίζθεηαη 

ζε αληίζεηε θαηεύζπλζε απυ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ αθθά ηαζ ηζξ ακάβηεξ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ ζήιενα.  

 

Ζ απνηπρία ηεο «κεηαξξύζκηζεο» ηεο ΣΔΔ 

 

μαανά πνμαθήιαηα ακηζιεηςπίγεζ, ιε ηδκ έκανλδ ημο κέμο ζπμθζημφ έημοξ, 

δ Σεπκζηή- Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ. Ζ οθμπμίδζδ ημο κυιμο 3475/06 ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνμπεζνυηδηα ηαζ απμζπαζιαηζηυηδηα ζημ ζπεδζαζιυ ημο 

Τπμονβείμο Παζδείαξ (ΤΠΔΠΘ)  μδδβμφκ ζε ιζα εηνδηηζηή ηαηάζηαζδ ημκ 

πμθφπαεμ αοηυ πχνμ.  
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Με ιεβάθδ ηαεοζηένδζδ ιέζα ζημ ηαθμηαίνζ δδιμζζεφηδηακ μζ οπμονβζηέξ 

απμθάζεζξ βζα ηζξ εζδζηυηδηεξ ηαζ ημοξ ημιείξ πμο εα έπεζ ηάεε ζπμθζηή ιμκάδα 

(ΔΠΑΛ-ΔΠΑ), ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ιαεδιάηςκ ιε αάζδ ημ μπμίμ εα 

θεζημονβήζμοκ μζ ΔΠΑ η.ά. Γοζθεζημονβίεξ ηαζ πνμαθήιαηα παναηδνμφκηαζ ζηδκ 

ηαηάνηζζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηδξ ΣΔΔ. Πμθθά ζπμθεία δεκ έπμοκ αηυιδ 

ζηδ δζάεεζή ημοξ υθα ηα δζδαηηζηά αζαθία, εκχ πμθθά απυ αοηά πνμένπμκηαζ απυ ηα 

ηαηανβδιέκα ΣΔΔ, απυ ημ Γεκζηυ Λφηεζμ ή απυ ημ ειπυνζμ ηαζ ζε ανηεηέξ 

πενζπηχζεζξ παναδίδμκηαζ απθχξ ζδιεζχζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Αηυια ηαζ αζαθία 

ηςκ πνχδκ ΣΔΛ επζζηναηεφηδηακ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ. μαανά 

πνμαθήιαηα ζημ πχνμ ηδξ ΣΔΔ επίζδξ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ οθζημηεπκζηή οπμδμιή 

ηςκ ζπμθείςκ. Δζδζηυηενα, ςξ πνμξ ημκ ενβαζηδνζαηυ ελμπθζζιυ,  επζζδιαίκμοιε υηζ 

μζ ζπεηζηέξ  πνμιήεεζεξ ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ ήηακ πνμζακαημθζζιέκεξ ζηζξ 

απαζηήζεζξ  ηςκ ΣΔΔ πςνίξ κα  εηηζιδεμφκ μζ ακάβηεξ ηςκ κεμζφζηαηςκ ΔΠΑΛ ηαζ 

ΔΠΑ.  

ηδκ πμνεία ηδξ οθμπμίδζδξ ημο κυιμο 3475/06 υπζ ιυκμ δεκ εζζαημφζηδηακ 

μζ πνμηάζεζξ ηδξ ΟΛΜΔ ηαζ υθςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ εκζαζμπμίδζδ ηδξ 

δεοηενμαάειζαξ ΣΔΔ ζε έκα ηφπμ Δπαββεθιαηζημφ Λοηείμο αθθά, ηαηά πανάααζδ 

αηυια ηαζ ημο κυιμο αοημφ, εεζιμεεηείηαζ δ θεζημονβία ίδζςκ εζδζημηήηςκ ζηα 

ΔΠΑΛ ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ ηαζ ζηζξ ΔΠΑ ημο ΟΑΔΓ, ηαεχξ ηαζ άθθςκ 

Τπμονβείςκ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ πνμχεδζδ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδξ 

ηαηάνηζζδξ ζε αάνμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, αθθά ηαζ ηδκ αηφνςζδ ηςκ υπμζςκ 

ιεθθμκηζηχκ επαββεθιαηζηχκ δζηαζςιάηςκ ηςκ απμθμίηςκ, ιε ηδ πμνήβδζδ πηοπίςκ 

πςνίξ ακηίηνζζια, ηαζ ηδκ επίηαζδ ηδξ ζφβποζδξ ζημκ ημιέα ηδξ ενβαζίαξ. 

Οζ ζοβπςκεφζεζξ ζπμθείςκ ηδξ ΣΔΔ ζοκζζημφκ ιζα πναηηζηή ημο Τπ. 

Παζδείαξ πμο δεκ ζοκεηηζιά μφηε ηζξ ακάβηεξ ημο ιαεδηζημφ δοκαιζημφ μφηε ηδκ 

επζδίςλδ ορδθήξ ζηάειδξ ηεπκζηήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ.  Πμθθέξ ζπμθζηέξ 

ιμκάδεξ ηδξ ηεπκζηήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ πενζήθεακ ζε ηαεεζηχξ πθήνμοξ 

ααεααζυηδηαξ, επεζδή μφηε ιεηαηνάπδηακ ζε ΔΠΑΛ ή ΔΠΑ μφηε εκέβναρακ κέμοξ 

ιαεδηέξ. Καζ αοηυ, πανά ηζξ νδηέξ πνμεηθμβζηέξ δεζιεφζεζξ ηδξ ηοαένκδζδξ υηζ δεκ 

εα ηαηανβδεεί ηαιζά ζπμθζηή ιμκάδα.   

Δπζζδιαίκμοιε, βζα ιζα αηυιδ θμνά, πςξ δ επζιμκή ηδξ ηοαένκδζδξ ζηδκ 

πμθοδζάζπαζδ ηδξ ηεπκζηήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ δ πανάδμζδ ηιήιαηυξ 

ηδξ – πηοπίμ επίπεδμο β΄ - ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα, ιε ακαπυθεοηηδ ζοκέπεζα ηδκ πθήνδ 

οπμαάειζζή ηδξ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ηεθεοηαίεξ αοηέξ ελεθίλεζξ, ηαεζζημφκ 

πενζζζυηενμ ακαβηαία ηδκ θαηάξγεζε ηνπ Ν. 3475/06. 

 Πνέπεζ, ηέθμξ, κα ημκζζηεί υηζ δ ιεβάθδ ακδζοπία ηςκ πζθζάδςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ηθάδςκ-εζδζημηήηςκ, ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ βμκέςκ ημοξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ΣΔΔ 

είκαζ απμθφηςξ εφθμβδ. 

 

Ο μόμος 3475/06 για ηημ ΤΕΕ  
 
Ο κυιμξ βζα ηδκ Σ.Δ.Δ. ανίζηεηαζ ζε ακηίεεζδ µε ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηδξ κέαξ 

βεκζάξ πμο απαζηεί «ιυνθςζδ ηαζ δμοθεζά βζα υθμοξ», ια ηαζ ιε ηζξ επελενβαζίεξ ηαζ 

απμθάζεζξ ημο ζοκδζηαθζζηζημφ ηζκήιαημξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ηδξ ΟΛΜΔ) [1] πμο 

δζαηδνφζζμοκ  πςξ βζα ηδκ Ο.Λ.Μ.Δ. ζηυπμξ είκαζ: δ δδιζμονβία ημο Δκζαίμο Λοηείμο, 

ιζαξ ηαζ:  

                                                 
1 βι. απυθαζε Δ ΟΘΙΓ 6-10-2004 «Η δομή και ο ρόλος ηης Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης»  θαη 

ηηξ μεηέπεηηα απμθάζεηξ Γ.. πνμέδνςκ αιιά θαη ηηξ απμθάζεηξ ηςκ 12μο θαη 13μο ζοκεδνίςκ ηεξ 

ΟΘΙΓ.  



 21 

«πνςηανπζηυ ζημζπείμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιαξ πνυηαζδξ είκαζ δ ακάπηολδ εκυξ 

ηφπμο ζπμθείμο ζηδ θοηεζαηή ααειίδα, ημο Δκζαίμο Λοηείμο, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ηαεζένςζδξ ηδξ 12πνμκδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ» ιε ζηυπμοξ:  

  

α) ηεκ πανμπή μοζηαζηηθχκ εθμδίςκ ζημοξ μαζεηέξ μαξ γηα ηε δεμημονγηθή θμηκςκηθή 

θαη επαγγειμαηηθή ελέιηλε ηςκ κέςκ,  

β) ηεκ εκηαημπμίεζε ηςκ ζπμιηθχκ επηιμγχκ (γεκηθήξ θαη ηεπκηθήξ -επαγγειμαηηθήξ 

εθπαίδεοζεξ) θαη ηεκ απμμείςζε ημο θαηακεμεηηθμφ νυιμο ημο ζπμιείμο. 

 

Tμ Eκηαίμ Θφθεημ πμο πνμηείκμομε πνέπεη κα  πανέπεη ζημοξ μαζεηέξ/μαζήηνηεξ: 

 

α) μιμθιενςμέκε γεκηθή μυνθςζε θαη πνμεπαγγειμαηηθά εθυδηα θαη δεληυηεηεξ, με 

ζηυπμ ηε δηαμυνθςζε πμιηηχκ πμο ζα έπμοκ ζοκείδεζε ηςκ ζφγπνμκςκ πνμβιεμάηςκ 

θαη ζα είκαη θαιά πνμεημημαζμέκμη κα εκενγμφκ απμηειεζμαηηθά γηα ηεκ ακηημεηχπηζή 

ημοξ, 

β) ζφκμιμ επηιεγυμεκςκ ακηηθεημέκςκ, πμο ζημπεφμοκ ζηεκ ηθακμπμίεζε ηςκ 

ηδηαίηενςκ εκδηαθενυκηςκ ηςκ μαζεηχκ/μαζεηνηχκ».  

 

ηδκ πμνεία πνμξ ηδκ ηαεζένςζδ ημο Δκζαίμο Λοηείμο δ Ο.Λ.Μ.Δ. ακαβκςνίγεζ 

ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ ιεηαααηζηήξ πενζυδμο ηαζ έπεζ επελενβαζηεί ιία μθμηθδνςιέκδ 

πνυηαζδ βζα υζα άιεζα πνέπεζ κα βίκμοκ ζηδκ Σ.Δ.Δ.:   

«ημ πιαίζημ ηεξ μεηαβαηηθήξ πενηυδμο ζηεκ πμνεία πνμξ ηεκ θαζηένςζε ημο Γκηαίμο 

Θοθείμο πμο πνμηείκμομε  πνέπεη άμεζα κα αρθεί ο κάθεηος διατωριζμός ηοσ 

ζημεριμού  «Γκηαίμο Θοθείμο» θαη ηεξ Σ.Γ.Γ με μέηνα πμο ζα ζομβάιμοκ ζηεκ 

αμαβάθμιζη ηεξ ηεπκηθήξ-επαγγειμαηηθήξ εθπαίδεοζεξ. ημ μεηαβαηικό ζηάδιο, 

ιμηπυκ, δεμημονγμφκηαη δφμ ηζυηημμη ηφπμη ιοθείμο, με ηηξ παναθάης πνμτπμζέζεηξ: 

 

 Άρζη ηοσ  κάθεηοσ διατωριζμού «Γκηαίμο Θοθείμο» – Σ.Γ.Γ. 

 Αμαβάθμιζη ηεξ ηεπκηθήξ-επαγγειμαηηθήξ εθπαίδεοζεξ θαη οσζιαζηική θαη 

ιζόηιμη έκηαλή ηεξ ζηε ιοθεηαθή βαζμίδα 

 Υπαγωγή υιςκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκάδςκ πμο πνμζθένμοκ 
ηεπκηθμεπαγγειμαηηθή εθπαίδεοζε ζημ ΤΠΓΠΘ. 

 Πρόζβαζη ηςκ απμθμίηςκ ηεξ Σ.Γ.Γ. ζε ΑΓΖ-ΣΓΖ, πςνίξ παναπάκς 
θναγμμφξ θαη ακαιμγηθά με ημ μαζεηηθυ δοκαμηθυ ηεξ 

 Εμιαίο ηριεηές ζτολείο (έκαξ θφθιμξ ζπμοδχκ, έκα πηοπίμ) 
 Γκίζποζε ηεξ γεμικής παηδείαξ 
 ηήνηλε ηεξ Σ.Γ.Γ. με μηα ορειμφ επηπέδμο ζηαθερή τρημαηοδόηηζη θαη 

ακαπνμζακαημιηζμυ ημο ΓΠΓΑΓΗ με ζηυπμ ηε  πνεμαημδυηεζε θονίςξ ηςκ 
οπμδμμχκ ηεξ (θηηνηαθχκ, οιηθμηεπκηθχκ θαη ενγαζηενηαθχκ) 
 Επιμόρθωζη ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ηεξ Σ.Γ.Γ. (παηδαγςγηθή θαη επαγγειμαηηθή) 

με αλημπμίεζε υιςκ ηςκ μμνθχκ.» 
  

    Ο κυιμξ βζα ηδκ Σ.Δ.Δ. δεκ πνμέηορε απυ ηακεκυξ είδμοξ επζζηδιμκζηή ιεθέηδ ηαζ 

απμηίιδζδ ηδξ οπάνπμοζαξ δμιήξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζοκμθζηά, ζδζαίηενα ηδξ Σεπκζηήξ 

Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ζηδκ Δθθάδα, ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δεκ απακηά ζηα 

οπανηηά γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ζηζξ αδοκαιίεξ ηαζ ηζξ πνμμπηζηέξ ηδξ [2].  

                                                 
2 Π.π. ειιηπήξ πνεμαημδυηεζε, μαζεηηθή δηαννμή ζηεκ οπμπνεςηηθή βαζμίδα, κμεζηανπηθυξ 

παναθηήναξ ημο ζπμιείμο θαη απμπςνηζμυξ ηεξ γκχζεξ απυ ηεκ ηεπκμιμγηθή ηεξ δηάζηαζε 

θαη ημκ πναθηηθυ – εθανμμζμέκμ ηεξ παναθηήνα, μγθμφμεκμξ ιεηημονγηθυξ ακαιθαβεηηζμυξ, 
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Οζ δδιυζζεξ ημπμεεηήζεζξ ηςκ ανιυδζςκ παναβυκηςκ ημο ΤΠ.Δ.Π.Θ., είπακ 

ζηυπζια επζημζκςκζαηυ ηζ υπζ μοζζαζηζηυ πενζεπυιεκμ, ζημπεφμκηαξ ιε ημ βεκζηυ ηαζ 

αζαθή ημοξ παναηηήνα κα δζαζηεδάζμοκ ηδκ ακδζοπία ηαζ ηζξ αζηζάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ, 

ηςκ βμκζχκ ημοξ ηαζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ ζδζαίηενα βζα ηδ ζηνμθή ζηδ θηδκή 

ηαηάνηζζδ ιζαξ πνήζδξ ηςκ ΔΠΑ, ηδκ αηφνςζδ μπμζμοδήπμηε δζηαζχιαημξ ηςκ 

απμθμίηςκ ηςκ ΔΠΑΛ – ΔΠΑ βζα πνυζααζδ ζηα ΑΔΗ – ΑΣΔΗ ιέζα απυ ηζξ δμιέξ ημο 

δδιυζζμο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, ηδ δζαζχκζζδ, εκηέθεζ, ηςκ ημζκςκζηχκ θναβιχκ 

ζηδ βκχζδ.  

    Οζ ειπκεοζηέξ ηςκ αθθαβχκ ζηδκ Σ.Δ.Δ., ηνίκμκηαξ εεηζηά ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ 

ζοκηαηηχκ ημο κ. 2640 πμο επέθενε ακηζδναζηζηή ημιή ζηδ θοηεζαηή ααειίδα [3], 

είπακ πθήνδ ζοκείδδζδ ημο ζοκηδνδηζημφ παναηηήνα ηςκ αθθαβχκ πμο κμιμεέηδζακ, 

αθθαβχκ, άθθςζηε, πμο ζοκάδμοκ ιε ηδ βεκζηυηενδ πμθζηζηή ηδξ Ν.Γ., πμο έπεζ 

ηδνφλεζ ημκ πυθειμ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ ηαζ ηα δζηαζχιαηά ημοξ [4] ηδκ ίδζα ζηζβιή 

πμο ακμίβεζ ημ δνυιμ ηαζ εββοάηαζ ηδκ πνςημθακή αφλδζδ ηςκ ηενδχκ ζηα «δζηά ηδξ 

παζδζά», ζηδκ Ηενή  οιιαπία, δδθαδή, ηςκ αζμιδπάκςκ, ηςκ ηναπεγζηχκ ηαζ ηςκ 

εθμπθζζηχκ.  

    Αοηυξ μ κυιμξ δεκ είκαζ πνμσυκ ηακεκυξ είδμοξ δζαθυβμο, μφηε ηακ πνμζπδιαηζημφ, 

ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα ηαζ ημοξ εεζιμεεηδιέκμοξ θμνείξ ηδξ. Δίκαζ ζίβμονμ 

πςξ μδδβεί ζηδκ επίηαζδ ηςκ ημζκςκζηχκ θναβιχκ ζηδ ιυνθςζδ ιε ηδκ εκίζποζδ ηαζ 

ηνζπμηυιδζδ ημο ήδδ οπάνπμκημξ δζπθμφ ακζζυηζιμο ζπμθζημφ δζηηφμο, Αολάκεζ ηδ 

ιαεδηζηή δζαννμή ζηδ ιεηαβοικαζζαηή ααειίδα ηδξ εηπαίδεοζδξ, εημζιάγεζ πεθαηεία 

βζα ηα ζδζςηζηά Η.Δ.Κ., εκηείκεζ ηδκ ενβαζζαηή ακαζθάθεζα πζθζάδςκ ηαεδβδηχκ / -

ηνζχκ πμο οπδνεημφκ ζηδκ Σ.Δ.Δ. ηαζ επαολάκεζ ηδκ ααεααζυηδηα ηςκ ακαπθδνςηχκ - 

ςνμιζζείςκ υζμκ αθμνά ζημοξ δζμνζζιμφξ, ηζξ μνβακζηέξ ημοξ εέζεζξ ηαζ ηδ 

ιμκζιυηδηα.  

    Δίκαζ βκςζηή, άθθςζηε, δ ζοκεπζγυιεκδ μζημκμιζηή αζθολία ηδξ δδιυζζαξ 

εηπαίδεοζδξ, ηαεχξ ημ πμζμζηυ ηςκ δαπακχκ πμο πνμαθέπεζ μ πνμτπμθμβζζιυξ βζα 

ηδκ παζδεία επί ημο Α.Δ.Π. ζοννζηκχκεηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ πανά ηζξ ελ ακηζεέημο 

                                                                                                                                            

θμηκςκηθμί θναγμμί, έιιεηρε μειέηεξ ηεξ παναγςγηθήξ δηαδηθαζίαξ θαη ηςκ ακαγθχκ ηεξ, 

ηδηςηηθμπμίεζε ημο ζοζηήμαημξ θαηάνηηζεξ μηαξ πνήζεξ θαη απμζφκδεζε ηςκ πηοπίςκ απυ 

μπμημδήπμηε ενγαζηαθυ δηθαίςμα ηςκ θαηυπςκ ημοξ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ. 

 
3 Θεςνμφκ πςξ ζημ μυκμ ζεμείμ πμο απέηοπακ μ Ανζέκεξ θαη ε «εθζογπνμκηζηηθή» 

θοβένκεζε ΠΑ.Ο.Η. ήηακ ζημ κα ζεμειηχζμοκ ηε δηάθνηζε μεηαλφ ημο ζοζηήμαημξ 

εηδίθεοζεξ θαη θαηάνηηζεξ (βι. δεμυζηα ημπμζέηεζε ημο οθοπμονγμφ Παηδείαξ θ. Ηαιμφ απυ 

ημ βήμα ηεξ εμενίδαξ γηα ηεκ Σ.Γ.Γ. πμο μνγάκςζε ημκ Ιάνηε ημο 2006 ε ηβηηακίδεημξ 

πμιή.   
4 Βι. ζθιενή ιηηυηεηα με αολήζεηξ – «ρίπμοια», πμο μδεγμφκ ζε πναγμαηηθή μείςζε ηςκ 

εηζμδεμάηςκ ηςκ ενγαδμμέκςκ θαζχξ ελακεμίδμκηαη απυ ηεκ αθνίβεηα θαη ημκ πιεζςνηζμυ, 

θμνμιεζηεία γηα ημοξ μηζζςημφξ θαη ζοκηαλημφπμοξ – απαιιαγέξ θαη θίκεηνα γηα ημ θεθάιαημ, 

ακενγία, απειεοζένςζε ςνανίμο θαη ειαζηηθή δηεοζέηεζε ημο πνυκμο ενγαζίαξ με μοζηαζηηθή 

θαηάνγεζε ηςκ οπενςνηχκ, πηφπεμα ημο ηζημνηθμφ μπηάςνμο, δηάιοζε ηςκ ζοιιμγηθχκ 

ζομβάζεςκ,  εκχ πανάιιεια ζπεδηάδμκηαη ακαηνμπέξ ζημ αζθαιηζηηθυ λεθηκχκηαξ απυ ημκ 

πχνμ ηςκ ηναπεδχκ, θαηάνγεζε ηεξ μυκημεξ θαη ζηαζενήξ ενγαζίαξ ζηηξ Δ.Γ.Η.Ο. θαη κέμξ 

γφνμξ ηδηςηηθμπμηήζεχκ ημοξ με πνμτπυζεζε ηεκ αιιαγή ηςκ ενγαζηαθχκ ζπέζεςκ θαη ηςκ 

μηζζχκ, ακηηδναζηηθή, ηέιμξ, ακαζεχνεζε ημο οκηάγμαημξ με απαγυνεοζε ηεξ δοκαηυηεηαξ 

ακαδνμμηθχκ δηεθδηθήζεςκ απυ ημ δεμυζημ, ίδνοζε ηδηςηηθχκ ΑΓΖ θαη θαηάνγεζε ηεξ 

μμκημυηεηαξ ηςκ δεμμζίςκ οπαιιήιςκ. 

  



 23 

ελαββεθίεξ ηδξ ηοαένκδζδξ (3,58% ημο ΑΔΠ ημ 2005, 3,52% ημ 2006, 3,4% ημ 2007). 

Ζ πνδιαημδυηδζδ ημο δδιυζζμο ζπμθείμο ζηδκ Δθθάδα πμο ανίζηεηαζ ζημ παιδθυηενμ 

επίπεδμ ακάιεζα ζε υθεξ ηζξ εονςπασηέξ πχνεξ, Δίκαζ υιςξ αοημκυδημ υηζ δ ακάπηολδ 

ηδξ παζδείαξ ηαζ ζδζαίηενα ηδξ ηεπκζηήξ - επαββεθιαηζηήξ πνμτπμεέηεζ βεκκαία 

πνδιαημδυηδζδ, ιζαξ ηαζ εη ηςκ πναβιάηςκ είκαζ αηνζαυηενδ απυ ηδ «δζδαζηαθία ζημ 

ιαονμπίκαηα». Απαζηεί  ζφβπνμκεξ ηηζνζαηέξ οπμδμιέξ ηαζ πθήνςξ ελμπθζζιέκα 

ενβαζηήνζα ζφιθςκα ιε ηζξ δζεεκείξ πνμδζαβναθέξ, θζβυηενμοξ ιαεδηέξ ζημ ηιήια ηαζ 

ζοκεπή ακακέςζδ ημο ακαθχζζιμο ελμπθζζιμφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πναηηζηή 

άζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ.  

   

Ζ ναβδαία ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ ηαζ δ δζανηήξ οπμπχνδζδ ηςκ ακαβηχκ ιοσηήξ 

δφκαιδξ ηαζ πεζνςκαηηζηχκ δελζμηήηςκ επζαάθθεζ ηδκ απυηηδζδ ορδθμφ επζπέδμο 
βεκζηήξ παζδείαξ (ηαζ ιε ηδκ ηεπκμθμβζηή ηδξ δζάζηαζδ), χζηε κα ιπμνεί μ ιεθθμκηζηυξ 

ενβαγυιεκμξ κα ηαηανηίγεηαζ ζηζξ κέεξ ακάβηεξ ηδξ ενβαζίαξ ημο. Άθθςζηε ηα 

«ηεπκζηά επαββέθιαηα» δεκ είκαζ πανά εθανιμβέξ ηςκ επζζηδιχκ, ζοκεπχξ απαζημφκ 

ηαζ πνμτπμεέημοκ ζηένεα βεκζηή ιυνθςζδ υζςκ απμθαζίζμοκ κα εζδζηεοημφκ ζε αοηά.  

     Πμζα είκαζ, υιςξ, δ ζδιενζκή πναβιαηζηυηδηα ηδξ Σ.Δ.Δ.;   Μεβάθμξ ανζειυξ 

ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ζηεβάγεηαζ ζε απανάδεηηα ηαζ αηαηάθθδθα ηηίνζα (αηυιδ ηαζ ζε 

θουιεκα παναπήβιαηα), ιε εθθζπή ή πανςπδιέκμ ενβαζηδνζαηυ ελμπθζζιυ. Πμθθέξ 

ζπμθζηέξ ιμκάδεξ ιάθζζηα είκαζ ηαηαηενιαηζζιέκεξ ζε πμθθαπθυ ανζειυ ηηζνίςκ, ιε 

υζα ζοκεπάβεηαζ δ δζάζπαζδ αοηή, εκχ ανηεηέξ ηάκμοκ δζπθμαάνδζεξ θυβς ημο υηζ δεκ 

έπεζ πνμαθεθεεί βζ’ αοηέξ ζπμθζηή ζηέβδ. Μπμνεί ημ πνυαθδια ηδξ ζπμθζηήξ ζηέβδξ, 

ηυζμ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ επάνηεζαξ ηςκ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ (ζδζαίηενα ζηδκ πενζμπή ηδξ 

Αεήκαξ [5] ηαζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ [6]), υζμ ηαζ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηάξ 

ημοξ [7] ηαζ ημο ελμπθζζιμφ ημοξ ιε ηδκ ακαβηαία οθζημηεπκζηή οπμδμιή κα δζαηνέπεζ 

ημ ζφκμθμ ηδξ δδιυζζαξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ςζηυζμ δ αθήεεζα είκαζ πςξ 

                                                 
5 φμθςκα με ημκ οθοπμονγυ Παηδείαξ Γ. Ηαιυ ζηα υνηα ημο Δήμμο ηεξ Αζήκαξ ημ 27% ηςκ 

ζπμιείςκ ιεηημονγμφκ με δηπιμβάνδηα, εκχ ζοκμιηθά γηα ηεκ Αηηηθή ημ πμζμζηυ αοηυ θηάκεη 

ζημ 21,6%. Ιηζζχκμκηαη 105 θηίνηα πμο ζηεγάδμοκ 150 ζπμιεία, ζηα μπμία θμηημφκ πάκς 

απυ 15.000 μαζεηέξ. Σμ θυζημξ εκμηθίαζεξ θηάκεη ηα 4,5 εθαη. εονχ εηεζίςξ. οκμιηθά 

ζηεκ Αηηηθή έπμοκ θαηαγναθεί 230 μηζζςμέκα θηίνηα, υπμο ζηεγάδμκηαη 295 ζπμιεία (βι. 

εθεμενίδα Έζκμξ,  04/09/2005 & εθεμενίδα Ρηδμζπάζηεξ, 25/03/2006).  

 
6 Γίκαη παναθηενηζηηθυ πςξ αθυμε θαη ζήμενα 18 ζπμιεία ημο κμμμφ Θεζζαιμκίθεξ θένμοκ 

πιάθεξ αμηάκημο εκχ, ζφμθςκα με θαηαγγειίεξ γμκέςκ ζημκ γεκηθυ γναμμαηέα ημο ΤΙΑ-Θ, 

Θμοθά Ακακίθα θαηά ημ πνυζθαημ πακεθπαηδεοηηθυ ζοιιαιεηήνημ πμο πναγμαημπμηήζεθε ζηε 

Θεζζαιμκίθε ζηηξ 09/03/2006, πηιηάδεξ μαζεηέξ παναθμιμοζμφκ μαζήμαηα θάης απυ 

απανάδεθηεξ ζοκζήθεξ, ζε αοημζπέδηεξ αίζμοζεξ, θιείκμκηαξ δηαδνυμμοξ, ελυδμοξ θηκδφκμο, 

ζε οπυγεημοξ πχνμοξ θαη εκμηθηαδυμεκα θηίνηα. Σμ πμζμζηυ ηεξ δηπιμβάνδηαξ αγγίδεη ζημ 

κμμυ Θεζζαιμκίθεξ ημ 21,14% θαη ζημκ θεκηνηθυ δήμμ ημ 30%. Σμ 2001 μη απαηημφμεκεξ 

αίζμοζεξ γηα ηεκ ελάιεηρε ηεξ δηπιήξ βάνδηαξ ακένπμκηακ ζε 1.957 θαη ζήμενα έπεη 

παναδμζεί ημ 25%.  

«ηα πνςηκά ζπμιεία ηςκ Αμπειμθήπςκ ηα 21 απυ ηα 59 ημήμαηα έπμοκ απυ 25 μαζεηέξ 

θαη πάκς», οπμζηήνηλε μ εθπνυζςπμξ ημο Δ΄ οιιυγμο Δαζθάιςκ Θεζζαιμκίθεξ, Ειίαξ 

μήιημξ (βι. εθεμενίδα Αγγειημθυνμξ, 10/03/2006).  

 
7 Π.π. παιαηυηεηα, ζηαηηθή επάνθεηα, ακηηζεηζμηθή πνμζηαζία, επηθηκδοκυηεηα γηα ηεκ ογεία 

ελαηηίαξ ημο υηη πμιιά απυ αοηά είκαη θαηαζθεοαζμέκα με πιάθεξ αμηάκημο, οπεφζοκεξ γηα 

ηεκ εμθάκηζε μμνθχκ θανθίκμο  θιπ. 
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εηδδθχκεηαζ ιε ζδζαίηενδ έκηαζδ ζηδκ Σ.Δ.Δ. Καηά ζοκέπεζα δ ιεημκμιαζία ηςκ 

Σ.Δ.Δ. ζε ΔΠΑ.Λ. πςνίξ δ ηοαένκδζδ κα δζαεέηεζ ημοξ πυνμοξ βζα κα αθθάλεζ δ 

άζπδιδ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ζηδκ Σ.Δ.Δ. δείπκεζ πςξ μζ αθθαβέξ βίκμκηαζ «ζημο 

ηαζίδδ ημ ηεθάθζ», ζηδκ πεπαηδιέκδ ηδξ ζηθδνήξ μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ θζηυηδηαξ βζα 

ημοξ πμθθμφξ ηαζ ηςκ ζοκεπζγυιεκςκ δζεοημθφκζεςκ – θμνμαπαθθαβχκ βζα ημοξ 

πθμφζζμοξ, ημοξ ζζπονμφξ ηαζ ημοξ θίβμοξ. 

Πνέπεζ, ηέθμξ, κα επζζδιάκμοιε πςξ βζα αηυµδ µία θμνά μζ αθθαβέξ έβζκακ ζηδκ 

ημνοθή ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ποναιίδαξ, είκαζ απμζπαζιαηζημφ παναηηήνα, ιζαξ ηαζ 

δζυθμο δε θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηα μλοιέκα πνμαθήιαηα ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ, πμο 

ειπμδίγμοκ έκα ηιήια ημο ιαεδηζημφ δοκαιζημφ απνυζημπηα κα παναημθμοεήζεζ ημ 

ζφκμθμ ηδξ δςδεηαεημφξ θμίηδζδξ (αθ. ηα ηεθάθαζα: «ιαεδηζηή δζαννμή» ζηδκ 

οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, Εχκεξ Δηπαζδεοηζηήξ Πνμηεναζυηδηαξ, έκηαλδ ηςκ  εοπαεχκ 
ημζκςκζηχκ μιάδςκ ζηζξ δμιέξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ), μφηε ηακ βζα ημ 

ζφκμθμ ηδξ θοηεζαηήξ ααειίδαξ. 

    Με ημ κ. 3475/06 βζα δδιζμονβία Δπαββεθιαηζηχκ Λοηείςκ (ΔΠΑΛ) αθθά ηαζ 

Δπαββεθιαηζηχκ πμθχκ (ΔΠΑ), ηζξ μπμίεξ ιάθζζηα εα ιπμνμφκ κα ζδνφμοκ ηαζ άθθα 
οπμονβεία πθδκ ημο Παζδείαξ, ζοκεπίγεηαζ ηαζ δζεονφκεηαζ δ πμθοδζάζπαζδ ηδξ 

Σεπκζηήξ – Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Έηζζ, εηηυξ απυ ηδ δζαηήνδζδ ημο δζπαζιμφ 

ηςκ µεηαβοµκαζζαηχκ ζπμοδχκ ζε Λφηεζμ ηαζ Σ.Δ.Δ., ηχνα έπμοιε µία κέα 

δζπμηυιδζδ ηδξ Σ.Δ.Δ. ζε ΔΠΑΛ ηαζ ΔΠΑ.  

    Ηδζαίηενα μζ απμβεοιαηζκέξ ΔΠΑ απεοεφκμκηαζ ηαζ επίζδια ζηα «παζδζά εκυξ 

ηαηχηενμο εεμφ» πμο ενβάγμκηαζ ημ πνςί βζα έκα ιενμηάιαημ ακηί κα ανίζημκηαζ ζηζξ 

ζπμθζηέξ ηάλεζξ (ιε ιέηνα ζηήνζλδξ ημο εζζμδήιαημξ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ, 

ακηζζηαειζζηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ θμνμαπαθθαβέξ), εειεθζχκμκηαζ ζε ιία 

ακηζπαζδαβςβζηή αάζδ πμο πενζθνμκεί ηζξ ελεθίλεζξ ζημ πχνμ ηςκ ζφβπνμκςκ ηεπκζηχκ 

επαββεθιάηςκ, πμο αθθάγμοκ παναηηήνα ιε ηδ ναβδαία είζμδμ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηδκ παναβςβή, αθθάγμκηαξ ηδκ ίδζα ηδκ 

ενβαζζαηή δζαδζηαζία [8], άνα ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ αονζακχκ ενβαγμιέκςκ. Αοημί, 

ακ δ επζζηήιδ ηαζ μζ εθανιμβέξ ηδξ ζηδκ παναβςβή ελοπδνεημφζακ βεκζηά ημ 

ημζκςκζηυ ηαθυ ηαζ υπζ ημ ζδζμηεθέξ ζοιθένμκ ημο ηεθαθαίμο, ζηδκ επμπή ιάθζζηα ηςκ 

κεμθζθεθεφεενςκ ηαπζηαθζζηζηχκ ακαδζανενχζεςκ, εηηυξ απυ ηδ δδιμηναηζηή 

ζοβηνυηδζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ιίαξ ηνζηζηήξ ζηάζδξ 

                                                 
8 Ε ίδηα ε ενγαζηαθή δηαδηθαζία αιιάδεη: απμθηά έκα ιηγυηενμ θαηαθενμαηηζμέκμ 

ελαημμηθεομέκμ παναθηήνα, δειαδή πνμζιαμβάκεη θαηά πενίπηςζε υιμ θαη πενηζζυηενμ 

«μμαδηθά» θαη «πμιοιεηημονγηθά» παναθηενηζηηθά: Γπίβιερε ηςκ αοημμαημπμηεμέκςκ 

ζοζηεμάηςκ παναγςγήξ, ηθακυηεηα απμηνμπήξ δοζιεηημονγηχκ θαη γνήγμνεξ απμθαηάζηαζεξ 

βιαβχκ, ηθακυηεηα εκενγμπμίεζεξ εκαιιαθηηθχκ ιφζεςκ. Π.π. ε ζπεηηθή μειέηε γηα ημκ 

θιάδμ ηνμθίμςκ - πμηχκ δηαηοπχκεηαη ημ αθυιμοζμ ζομπέναζμα, ημ μπμίμ μπμνεί κα 

γεκηθεοηεί γηα υιμοξ ημοξ θιάδμοξ ηεξ μεηαπμίεζεξ: «Ε εηζαγςγή κέαξ ηεπκμιμγίαξ ζα 

δεμημονγήζεη ακάγθεξ γηα κέεξ εηδηθυηεηεξ πμο ζηεκ πιεημρεθία ημοξ έπμοκ ζπέζε με ηα 

ειεθηνμκηθά (Ιεπακηθμί αοημμαηηζμχκ, ειεθηνμκηθμί μεπακηθμί, Πνμγναμμαηηζηέξ 

βημμεπακηθχκ πνμγναμμάηςκ... ελεηδηθεομέκμη ηεπκίηεξ ειεθηνμκηθμί, πεηνηζηέξ 

ελεηδηθεομέκςκ μεπακχκ, ζοζθεοαζίαξ θαη ηοπμπμίεζεξ πμο ζα εκζςμαηχκμοκ ειεθηνμκηθά 

ζοζηήμαηα θαη ζα ειέγπμκηαη απυ ειεθηνμκηθά θοθιχμαηα θιπ.). Γπίζεξ ημ είδμξ ηςκ 

μεπακεμάηςκ δεμημονγεί κέεξ ζφκζεηεξ εηδηθυηεηεξ (Multi-Skill). Π.π. ζε επίπεδμ ηεπκίηε 

εμθακίδεηαη ε ακάγθε γηα ειεθηνμκηθμφξ-ειεθηνμιυγμοξ ή μεπακηθμφξ-ειεθηνμιυγμοξ, 

μεπακηθμφξ ζοκηενεηέξ-πεηνηζηέξ (package engineers, δειαδή μεπακηθμφξ πμο ζα λένμοκ 

θαη κα πεηνίδμκηαη θαη κα θηηάπκμοκ μία μεπακή) θιπ.» 
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απέκακηζ ζηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα, εα έπνεπε κα εηπαζδεφμκηακ ιε ηέημζμκ ηνυπμ, 

χζηε κα ακαπηφζζμοκ  πνςημαμοθία ζηδ δμοθεζά ημοξ, κα έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα 

εκημπζζιμφ ηαζ επίθοζδξ ζφκεεηςκ ηεπκζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ κα ιπμνμφκ κα 

ενβάγμκηαζ ζε μιάδεξ, χζηε κα είκαζ παναβςβζημί, ζοιαάθθμκηαξ ηαζ ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ ζηδκ ημζκςκζηή πνυμδμ.   

    ε ακηίεεζδ ιε αοηέξ ηζξ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ, πμο πνμτπμεέημοκ αέααζα αθθαβέξ 

ζηδκ ίδζα ηδ δμιή ηςκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ, μζ ΔΠΑ.. επακαθένμοκ ηδκ ακηίθδρδ 

ημο ηαημπθδνςιέκμο, διζιαεμφξ, ακαζθάθζζημο ηαηά αάζδ ηαζ ακαζθαθμφξ 

ενβαγυιεκμο πςνίξ δζηαζχιαηα, πμο εα αδοκαηεί κα παναημθμοεήζεζ ηζξ ηεπκμθμβζηέξ 

ελεθίλεζξ ζημ ίδζμ ημο ημ επάββεθια ηαζ εα ανίζηεηαζ ζηδ δζανηή ακάβηδ κα 

επακαηαηανηίγεηαζ αθθάγμκηαξ ζηδ δζάνηεζα ημο ενβαζζαημφ ημο αίμο 5 ή 6 θμνέξ 

δμοθεζά. Αοηυ ηαζ ιυκμ ημ βεβμκυξ απμηαθφπηεζ πςξ ημ ηεθάθαζμ ηαζ μζ πμθζηζημί ημο 

εηθναζηέξ ζε αοηή ηδ ζοβηονία επζθέβμοκ υπζ ηδκ ορδθή βεκζηή ηαζ ηεπκζηή ηαηάνηζζδ 

ημο ζοκυθμο ηςκ αονζακχκ ενβαγμιέκςκ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ, αθθά 

ηδκ μοζζαζηζηή απμεζδίηεοζδ ηδξ πθεζμκυηδηάξ ημοξ, χζηε κα οπάνπεζ ιζα δελαιεκή 

βζα ηα ηαημπθδνςιέκα επαββέθιαηα ιε ζηυπμ κα απμννμθδεμφκ μζ δζαηοιάκζεζξ ηςκ 

αβμνχκ. Αοηή ηδκ ζηυπεοζδ, εκηέθεζ, ελοπδνεηεί ηαζ δ ίδνοζδ ηςκ ΔΠΑ.., ηςκ 

Δπαββεθιαηζηχκ δδθαδή πμθχκ πμο:  

«…απεοζφκμκηαη ζε μαζεηέξ μη μπμίμη επηζομμφκ κα θμηηήζμοκ ζε εθείκεξ ηηξ 

εηδηθυηεηεξ πμο δεκ απαηημφκ ηζπονή ζεςνεηηθή οπμζηήνηλε, ή ζε μαζεηέξ πμο ημοξ 

εκδηαθένεη κα απμθηήζμοκ πναθηηθέξ δεληυηεηεξ θαη δεκ επηζομμφκ ή δεκ αηζζάκμκηαη 

ηθακμί κα μιμθιενχζμοκ ηηξ ζπμοδέξ ημοξ ζημ Γπαγγειμαηηθυ Θφθεημ (ΓΠΑΘ)».  

Ο κυιμξ, επμιέκςξ, βζα ηδκ Σ.Δ.Δ. ηζκείηαζ ζηδ αάζδ ηςκ ηαηεοεφκζεςκ ηδξ Δ.Δ. 

ηαζ ημο Ο.Ο..Α., ηςκ επζεοιζχκ ημο .Δ.Β., ηςκ ηναπεγζηχκ ηαζ βεκζηυηενα ημο 

ιεβάθμο ηεθαθαίμο πμο επζθέβμοκ ημ θεβυιεκμ  απμθμνκηζζιυ ςξ ηονίανπδ ιμνθή 

ηςκ κέςκ παναβςβζηχκ ζοζηδιάηςκ [9], βζαηί ζημπεφμοκ  ιάθθμκ ζηδκ πνμζανιμβή 

ζηδκ ηνίζδ ιέζς ηδξ εοεθζλίαξ, ζηδκ ηαη’ απυθοηδ ιμνθή ιείςζδ ημο ηυζημοξ 

                                                 
9 Ο απμθμνκηηζμυξ ζηυπεοζε ζηεκ παναγςγηθή απμθέκηνςζε θαη ε ελεηδίθεοζε ηςκ 

επηπεηνήζεςκ ζηεκ θφνηα παναγςγηθή ημοξ δναζηενηυηεηα. Οδήγεζε ζηεκ ακάπηολε 

ζογαηνηθχκ επηπεηνήζεςκ θαη δηθηφςκ οπενγμιάβςκ θαη πνμμεζεοηχκ γφνς απυ ηηξ μεγάιεξ 

επηπεηνήζεηξ, θαη άιιαλε ηε μμνθή μνγάκςζεξ ηεξ παναγςγήξ. Ε παναγςγηθή απμθέκηνςζε 

θαη ε ελεηδίθεοζε ακηέζηνερακ ηεκ ηάζε ζογθεκηνμπμίεζεξ θαη θάζεηεξ μιμθιήνςζεξ ηεξ 

θμνκηηζηηθήξ πενηυδμο θαη πφθκςζακ ηηξ δηεπηπεηνεζηαθέξ ζπέζεηξ. ηεκ πναγμαηηθυηεηα, ε 

ζογαηνμπμίεζε θαη ε οπενγμιαβία ήηακ μη δφμ ζηναηεγηθέξ πμο επέιελε ημ μεγάιμ θεθάιαημ 

ήδε απυ ηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο ’60 θαη ηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο ’70 γηα κα 

ακηημεηςπίζεη ηεκ ενγαηηθή μαπεηηθυηεηα ζημοξ πχνμοξ δμοιεηάξ. Οη ζηναηεγηθέξ αοηέξ 

είπακ ζα ζηυπμ ηε δηάζπαζε ηςκ μεγάιςκ ζογθεκηνχζεςκ βημμεπακηθχκ ενγαηχκ. Ιεηά ημ 

λέζπαζμα ηεξ θνίζεξ, ηα θαηκμφνγηα πνυηοπα παναγςγήξ (παναγςγή εηδηθχκ πνμσυκηςκ ζε 

μηθνέξ πμζυηεηεξ), μη απαηηήζεηξ ηεξ αλημπμίεζεξ ηςκ κέςκ ηεπκμιμγηχκ θαη μη κέεξ μμνθέξ 

ακηαγςκηζμμφ (δηαθμνμπμίεζε ηςκ πνμσυκηςκ) ζηαζενμπμίεζακ ηεκ ηάζε γηα 

απμζογθεκηνμπμίεζε θαη απμθαζεημπμίεζε. (Βι. θαη εθενηδή Γ, «Γοειηλία θαη ζηναηεγηθέξ 

μνγάκςζεξ ηεξ παναγςγήξ», ζημ: Ημηκςκία, ηεπκμιμγία θαη ακαδηάνζνςζε ηεξ παναγςγήξ», 

Παπαδήζεξ, Αζήκα 1993, ζ. 215-232). Σειηθά μ απυθμνκηηζμυξ ζηεκ παναγςγηθή δηαδηθαζία 

θαη ε απμννφζμηζε ζημοξ ζεζμμφξ ζεμαίκμοκ υιμ θαη πενηζζυηενμ πεηνμηένεοζε ηςκ 

ακηηθεημεκηθχκ πνμτπμζέζεςκ γηα ηε ζοιιμγηθή ακηημεηχπηζε ημο θεθαιαίμο απυ ημκ θυζμμ 

ηεξ ενγαζίαξ 
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παναβςβήξ ηαζ αφλδζδ ηςκ ηενδχκ, πςνίξ ζδζαίηενδ ιένζικα βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ 

παναβςβζηυηδηαξ 10. 
    ε ηαιία πενίπηςζδ δε εειεθζχκεηαζ ημ «δζηαίςια» ηςκ ιαεδηχκ/-ηνζχκ πμο 

«οζηενμφκ» κα ιάεμοκ ημοθάπζζημκ ιία ηέπκδ, υπςξ ζζπονίγμκηαζ ιενζημί κευημπμζ 

οπμζηδνζηηέξ ηδξ ηνζπμηυιδζδξ ηδξ θοηεζαηήξ ααειίδαξ. Δάκ, αέααζα, ηακείξ δεπηεί υηζ 

μ ιαεδηήξ/δ ιαεήηνζα πμο «οζηενεί» δεκ είκαζ άλζμξ/-α, δεκ είκαζ πνμημιιέκμξ/-δ, δε 

δζααάγεζ η.η.θ., ακ ιε θίβα θυβζα απμδεπηεί υηζ είκαζ αημιζηέξ μζ εοεφκεξ βζα ηδκ 

επίδμζδ ημο/ηδξ, ιμζναία εα ηαηαθήλεζ ζηδκ ακάβηδ ίδνοζδξ ζπμθχκ βζα αοημφξ ημοξ 

ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ. θεξ μζ ένεοκεξ πμο έβζκακ ηονίςξ ζημ ελςηενζηυ, ςζηυζμ, 

ημκίγμοκ πςξ μζ θυβμζ πμο «οζηενμφκ» ηυζμζ ιαεδηέξ/-ηνζεξ είκαζ ηαεανά ημζκςκζημί, 

εκχ ημ ζίβμονμ απμηέθεζια ηδξ ιαεδηζηήξ ημοξ οζηένδζδξ δεκ είκαζ ηα «πμθθά θεθηά» 

πμο οπμηίεεηαζ πςξ ηενδίγμοκ υζμζ αζημφκ ηα «πενζθνμκδιέκα» ηεπκζηά επαββέθιαηα, 

ια δ θηχπεζα, υπςξ απμηαθφπηεζ ηαζ δ πνυζθαηδ ένεοκα ηδξ ηαηζζηζηήξ Yπδνεζίαξ, 

πμο απμδεζηκφεζ πςξ  υζμ πενζζζυηενμ ιμνθχκμκηαζ ηα ιέθδ ιζαξ μζημβέκεζαξ, ηυζμ 

ιεζχκμκηαζ μζ πζεακυηδηεξ ημ κμζημηονζυ αοηυ κα απεζθδεεί απυ ηδ θηχπεζα 11.  
                                                 
10 Vergopoulos, K. (1989), «Ajustement, Instabilité, Déséquilibre: Le Retour de l’ 

Economie National?», Interventions Economiques 2223, Βενγυπμοιμξ, Η. (1990), «Ε 

Γπηζηνμθή ηςκ Βανβάνςκ», οκηέιεηα η. 1. 

11 Όπςξ πνμθφπηεη απυ ηεκ ένεοκα ηεξ ηαηηζηηθήξ Τπενεζίαξ, μθηχ ζημοξ δέθα θηςπμφξ 

Έιιεκεξ -πμζμζηυ 83,7%- έπμοκ ηειεηχζεη ημ πμιφ έςξ θαη ημ γομκάζημ, εκχ 5 ζημοξ 10 

Έιιεκεξ -πμζμζηυ 54,2%- πμο δεκ έπμοκ πάεη θαζυιμο ζημ ζπμιείμ απεηιμφκηαη απυ ηε 

θηχπεηα. ε ακηηδηαζημιή, ημ πμζμζηυ ηςκ με θηςπχκ πμο έπμοκ ηειεηχζεη έςξ θαη ημ 

γομκάζημ ακένπεηαη ζημ 47,3%, εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ αηυμςκ πμο απεηιμφκηαη απυ θηχπεηα 

θαη έπμοκ ηειεηχζεη θάπμημ A.E.I. θηάκεη μυιηξ ζημ 4,2%. Πανάιιεια, ημ πμζμζηυ ηςκ 

θηςπχκ πμο έπεη εθπαίδεοζε ορειυηενε ηεξ οπμπνεςηηθήξ, δειαδή ιφθεημ έςξ θαη 

δηδαθημνηθυ, ακένπεηαη ζημ 16,3%, εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ με θηςπχκ με ακάιμγε εθπαίδεοζε 

δηαμμνθχκεηαη ζημ 52,7%. ημ θηςπυ ημήμα ημο πιεζοζμμφ παναηενείηαη μεγαιφηενε 

εθπαηδεοηηθή ζηαζημυηεηα ζε ζφγθνηζε με ημοξ με θηςπμφξ. Aοηυ ζεμαίκεη υηη ζηα θηςπά 

κμηθμθονηά ημ εθπαηδεοηηθυ επίπεδμ ηςκ παηδηχκ είκαη ίδημ με ηςκ γμκέςκ, ζε μεγαιφηενα 

πμζμζηά απυ υηη ζομβαίκεη ζηα με θηςπά κμηθμθονηά. ογθεθνημέκα, ζημ θηςπυ πιεζοζμυ 

παναηενείηαη εθπαηδεοηηθή ζηαζημυηεηα, ζε πμζμζηυ 31,5% ςξ πνμξ ημ επίπεδμ εθπαίδεοζεξ 

ημο παηένα θαη 26% ςξ πνμξ ημ επίπεδμ εθπαίδεοζεξ ηεξ μεηέναξ. ημ με θηςπυ 

πιεζοζμυ, ηα ακηίζημηπα πμζμζηά ακένπμκηαη ζημ 22,4% θαη ζημ 16,6%, ακηηζημίπςξ. ηα 

κμηθμθονηά πμο απεηιμφκηαη απυ ηε θηχπεηα, ζε πμζμζηυ 68,5% ε εθπαίδεοζε ηςκ παηδηχκ 

δηαθένεη απυ αοηή ημο παηένα θαη ζε πμζμζηυ 74% δηαθένεη απυ αοηή ηεξ μεηέναξ. Tα 

ακηίζημηπα πμζμζηά γηα μέιε ηςκ κμηθμθονηχκ πμο δεκ απεηιμφκηαη απυ ηε θηχπεηα 

εθηημχκηαη ζημ 77,6% θαη ζημ 83,4%, ακηηζημίπςξ. Mάιηζηα, ζηα κμηθμθονηά πμο απεηιμφκηαη 

απυ ηε θηχπεηα, ημ 62,6% ηςκ παηδηχκ θηάκμοκ ζε ορειυηενμ εθπαηδεοηηθυ επίπεδμ ζε 

ζπέζε με ημκ παηένα ημοξ θαη ημ 71,2% ζε ορειυηενμ εθπαηδεοηηθυ επίπεδμ ζε ζφγθνηζε με 

εθείκμ ηεξ μεηέναξ ημοξ. Aκηίζεηα, ημ 6,2% πανμοζηάδεη παμειυηενμ επίπεδμ ζε ζπέζε με 

αοηυ ημο παηένα ημοξ θαη ημ 2,8% παμειυηενμ ζε ζφγθνηζε με ηεξ μεηέναξ. Tα ακηίζημηπα 

πμζμζηά γηα ηα κμηθμθονηά πμο δεκ απεηιμφκηαη απυ ηε θηχπεηα ακένπμκηαη ζημ 72,3% θαη 

ζημ 5% υζμκ αθμνά ηε ζφγθνηζε με ημ εθπαηδεοηηθυ επίπεδμ ημο παηένα θαη ζημ 80,6% θαη 

2,7% υζμκ αθμνά ηε ζφγθνηζε με ημ εθπαηδεοηηθυ επίπεδμ ηεξ μεηέναξ. Σα ζημηπεία 

πνμένπμκηαη απυ ηε δεηγμαημιεπηηθή Ένεοκα Oηθμγεκεηαθχκ Πνμτπμιμγηζμχκ ηεξ πενηυδμο 

Φεβνμοανίμο 2004 - Iακμοανίμο 2005. H ένεοκα δηεκενγήζεθε ζε ηειηθυ δείγμα 6.555 

ηδηςηηθχκ κμηθμθονηχκ θαη ζε 17.386 μέιε αοηχκ ζε μιυθιενε ηε πχνα (βι. εθεμενίδα 

Εμενεζία, 21/03/2006). 
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    Ζ ηαηεφεοκζδ, θμζπυκ, πνμξ ηδκ μπμία μδδβεί αοηυξ μ κυιμξ είκαζ αηνζαχξ δ 

ακηίεεηδ απυ ηδκ ηαεζένςζδ 12πνμκδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ, πμο εα ηαημπφνςκε 

ηα ιμνθςηζηά δζηαζχιαηα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιαεδηνζχκ, αθθά ηαζ εα ημοξ ελαζθάθζγε 

ηαθφηενεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ είζμδυ ηαζ ηδκ παναιμκή ημοξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, 

ακ ζοκμδεουηακ αέααζα απυ ιία ζφβπνμκδ Σεπκζηή Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ 

ορδθμφ επζπέδμο. Δίκαζ θακενυ, θμζπυκ, υηζ δ 12πνμκδ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ βζα 

υθα ηα παζδζά, πμο ήηακ πνμεηθμβζηή δέζιεοζδ ηδξ ζδιενζκήξ ηοαένκδζδξ, δίκεζ ηδ 

εέζδ ηδξ ζε ζπμθέξ ζηεκήξ ηαζ εοέθζηηδξ ηαηάνηζζδξ (ΔΠΑ) µε αδζεοηνίκζζημ 

πενζεπυιεκμ ηαζ ααέααζμ ιέθθμκ, πςνίξ ηαιζά επαββεθιαηζηή ηαημπφνςζδ.   

    Σμ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ δ ηοαένκδζδ µε αοηυ ημκ ηνυπμ επζδζχημοκ κα ςεήζμοκ 

πζμ ζοζηδµαηζηά ηα παζδζά ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ παµδθέξ εζζμδδµαηζηέξ ηάλεζξ 

ζηδκ οπμααεµζζµέκδ δδµυζζα ηαζ ζδζςηζηή ηαηάνηζζδ (ΔΠΑ, ΗΔΚ, ΚΔΚ) απυ ηα 

δεηαπέκηε ημοξ πνυκζα πνμεημζµάγμκηαξ έηζζ ημοξ αονζακμφξ απαζπμθήζζµμοξ, ηδ κέα 

αάνδζα ηςκ «εθαζηζηχκ ενβαγμιέκςκ» 12.     

                                                                                                                                            

 
12 ημοξ ειαζηηθά ενγαδυμεκμοξ ακαπηφζζεηαη ναγδαία ημ θαηκυμεκμ ηεξ μοζηαζηηθήξ 

επημήθοκζεξ ημο ενγάζημμο πνυκμο πένακ ηςκ κμμίμςκ ή ζομβαηηθχκ μνίςκ μέζα απυ ηεκ 

«μιμθιενςηηθή» αθηένςζε ημο ενγαδμμέκμο ζηεκ δηάζεζε ημο ενγμδυηε θαη ηεκ 

εκηαηηθμπμίεζε ημο νοζμμφ ενγαζίαξ. ε αοηά ηα πιαίζηα θαζίζηαηαη δοζδηάθνηηε ε έκκμηα ημο 

ειεφζενμο θαη ημο ενγάζημμο πνυκμο υηακ μάιηζηα ακζνχπηκεξ δναζηενηυηεηεξ, εθηυξ 

ζομβαηηθμφ πνυκμο ενγαζίαξ, επεκδφμκηαη θαη δηαηίζεκηαη γηα ηεκ άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ 

δναζηενηυηεηαξ (π.π. εθπαίδεοζε, μειέηε), υηακ ε θφζε θαη ημ πενηεπυμεκμ (π.π. ηυπμξ) ηεξ 

ενγαζίαξ δεμημονγμφκ ζογπφζεηξ ςξ πνμξ ηεκ δηάθνηζε ηεξ ενγαζηαθήξ, μηθμγεκεηαθήξ θαη 

θμηκςκηθήξ δςήξ, ή υηακ, ηέιμξ, ζεμακηηθά ημήμαηα ημο ενγαηηθμφ δοκαμηθμφ δηαηενμφκ ηε 

ζοκεπή δηαζεζημυηεηα ημοξ απέκακηη ζε εκδεπυμεκε πνυζθιεζε ημο ενγμδυηε γηα ακάιερε 

ενγαζίαξ (π.π. δηαιείπμοζα ενγαζία). Πνυθεηηαη γηα ελειίλεηξ πμο αμθηζβεημφκ έκημκα ηεκ 

έκκμηα ηεξ ειεφζενεξ δηάζεζεξ απυ ημκ ενγαδυμεκμ ημο με επαγγειμαηηθμφ πνυκμο ημο.  
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Ζ εηηίιδζδ ηδξ μιμζπμκδίαξ ιαξ υηζ ιε ημ κ. 3475 ζοκεπίγεηαζ δ πμθζηζηή 

οπμαάειζζδξ ηδξ Σεπκζηήξ – Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ δοζηοπχξ επαθδεεφεηαζ. 

οβηεηνζιέκα: 

1.  ρεηηθά κε ηε λέα δνκή ηεο ΣΔΔ 

Γζαηδνείηαζ ηαζ επεηηείκεηαζ δ πνιπδηάζπαζε ηςκ δζάθμνςκ ηφπςκ ζπμθείςκ βζα 

ηδκ ΣΔΔ.  Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε ηδ δδιζμονβία Δπαββεθιαηζηχκ Λοηείςκ (ΔΠΑΛ) 

αθθά ηαζ Δπαββεθιαηζηχκ πμθχκ (ΔΠΑ), ηζξ μπμίεξ ιάθζζηα εα ιπμνμφκ κα 

ζδνφμοκ ηαζ ηα άθθα οπμονβεία πθδκ ημο Παζδείαξ, ζπλερίδεηαη θαη δηεπξύλεηαη ε 

πνιπδηάζπαζε ηεο Σεπκζηήξ – Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Ζ ηαηεφεοκζδ πνμξ 

ηδκ μπμία μδδβμφκ αοηέξ μζ νοειίζεζξ είκαζ αηνζαχξ δ ακηίεεηδ απυ ηδκ ηαεζένςζδ 

12πνμκδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ, πμο έπεζ οπμζπεεεί ηαζ δ ίδζα δ ηοαένκδζδ. 

Δίκαζ θακενυ, θμζπυκ, υηζ ακηί βζα ηδ εεζιμεέηδζδ ηδξ 12πνμκδξ οπμπνεςηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ βζα υθα ηα παζδζά δδιζμονβμφκηαζ ζπμθέξ ζηεκήξ ηαηάνηζζδξ (ΔΠΑ) ιε 

αδζεοηνίκζζημ πενζεπυιεκμ ηαζ ααέααζμ ιέθθμκ, πςνίξ ηαιζά επαββεθιαηζηή 

ηαημπφνςζδ. Σμ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ δ ηοαένκδζδ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ 

επζδζχημοκ κα ςεήζμοκ πζμ ζοζηδιαηζηά ηα παζδζά ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ 

παιδθέξ εζζμδδιαηζηέξ ηάλεζξ ζηδκ οπμααειζζιέκδ δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηή ηαηάνηζζδ 

(ΗΔΚ, ΚΔΚ) απυ ηα δεηαπέκηε ημοξ πνυκζα πνμεημζιάγμκηαξ έηζζ ημοξ αονζακμφξ 

απαζπμθήζζιμοξ, θεδκυ ενβαηζηυ δοκαιζηυ. 

Με ημ κυιμ: 

 Δπζαεααζχεδηε υηζ μζ ΔΠΑ είκαζ πενζεςνζαηέξ ζπμθέξ ζηεκήξ ηαηάνηζζδξ 

πςνίξ μφηε ιζα χνα βεκζηήξ παζδείαξ (άξζξν 10, παξ. 2: «Σα πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο  πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα  ηερληθά-επαγγεικαηηθά θαη 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο»). 

 Γυεδηε ε δπλαηόηεηα ζηηο ΔΠΑ γηα έηνο καζεηείαο πςνίξ αοηυ κα 

δζεοηνζκίγεηαζ υηζ εα αθμνά ιυκμ ημκ ΟΑΔΓ υπςξ ίζποε, (άξζξν 10, παξ. 

1:«Αλ εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζην επάγγεικα ή πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο, ε θνίηεζε κπνξεί λα επηκεθχλεηαη έσο θαη έλα έηνο αθφκε»). 

 Γυεδηε σο «κπόλνπο» ζηνπο ηδηώηεο αιιά θαη ζηα άιια Τπνπξγεία ε 

δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ΔΠΑ από ηελ πξώηε ρξνληά εθαξκνγήο 

ηνπ λόκνπ. Γζαηί αοηή δ πνμηεναζυηδηα; (άξζξν 14, παξ. 3β: «Σα πθηζηάκελα 

δεκφζηα ΣΔΔ πνπ επνπηεχνληαη απφ άιια ππνπξγεία κπνξνχλ: …  λα 

κεηαηξαπνχλ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2006-2007 θαη 2007-2008 ζε ΔΠΑ.». ηαζ 

ζηδκ παν. 4: «Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ θαη ζηα 

Ιδησηηθά ΣΔΔ»). 

2 .ρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Πεξηνξίζηεθε δξακαηηθά αηυια ηαζ δ ημοηζμονειέκδ πνυζααζδ ζε ΑΔΗ – 

ΑΣΔΗ, αθμφ αθεκυξ μζ απυθμζημζ ηςκ Δπαββεθµαηζηχκ πμθχκ (ΔΠΑ..) 

απμηθείμκηαζ ηεθείςξ απυ ηδκ πνυζααζδ ζε ΑΔΗ ηαζ ΑΣΔΗ ηαζ αθεηένμο βζα ημοξ 

απυθμζημοξ ημο ΔΠΑ.Λ. δ πνυζααζδ ζε Α.Δ.Η. – Α.Σ.Δ.Η βίκεηαζ ελαζνεηζηά δφζημθδ, 

αηνζαέζηενα, ζεσξεηηθά κόλνλ ζα είλαη δπλαηή, επεζδή εα ζοµµεηέπμοκ ζε ημζκέξ 

µε ημοξ ζοµµαεδηέξ ηαζ ζοιιαεήηνζέξ ημοξ ημο Γεκζημφ Λοηείμο ελεηάζεζξ, εκχ εα 

οζηενμφκ ζδµακηζηά ζε ζφβηνζζδ µαγί ημοξ, αθμφ εα έπμοκ παναημθμοεήζεζ απυ ηδκ 

Α’ ηάλδ ημο ΔΠΑ.Λ. δζαθμνεηζηυ πνυβναµµα ζπμοδχκ. Καηαξγήζεθαλ γηα πξώηε 

θνξά θαη ηα εηδηθά πνζνζηά πμο πνμαθέπμκηακ ζε υθεξ ηζξ πνμδβμφιεκεξ 

κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ βζα ηδκ πνυζααζδ ηςκ απμθμίηςκ ηδξ ΣΔΔ ζηδκ ηεπκμθμβζηή 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ (ΑΣΔΗ). Δθανµυγμκηαζ, δδθαδή, «δφμ µέηνα ηαζ ζηαεµά» 

ζημ υκμµα ηδξ ακααάεµζζδξ ηδξ Σ.Δ.Δ.!  

3.  ρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά επίπεδα ησλ απνθνίησλ ησλ ΔΠΑΛ-ΔΠΑ 
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Με ημ κυιμ, όρη κόλν δε δηαζθαιίδεηαη ν δεκόζηνο ραξαθηήξαο ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ, αθθά παναδίδεηαζ έκα ζδιακηζηυ 

ηιήια ηδξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ζηνπο ηδηώηεο. (ιεηαθοηεζαηυ επίπεδμ 3). Ζ 

δβεζία ημο ΤΠΔΠΘ, εκχ δζαηδνφζζεζ ηδκ ζζμηζιία πηοπίςκ ηαζ ηδκ ακαβκχνζζή ημοξ 

ζε υθεξ ηζξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ, έπεζ ηάκεζ ιζα απίζηεπηε ιαζξνρεηξία  κε ηα 

επαγγεικαηηθά επίπεδα. οβηεηνζιέκα, πνμαθέπεηαζ  δ πμνήβδζδ πηοπίμο επζπέδμο 

β ηυζμ βζα ημοξ απμθμίημοξ ηςκ EΠA.. υζμ ηαζ βζα ημοξ απμθμίημοξ ηςκ EΠA.Λ., 

πανά ημ βεβμκυξ πςξ δ ηοαένκδζδ  βκςνίγεζ υηζ δ κέα μδδβία ηδξ Eονςπασηήξ 

Έκςζδξ (2005/ 36/EK), δ μπμία έπεζ ήδδ ηεεεί ζε ζζπφ, πνμαθέπεζ υηζ «ημ επίπεδμ α 

ακηζζημζπεί ζε πζζημπμζδηζηυ πμο αεααζχκεζ επζηοπή μθμηθήνςζδ ηφηθμο ζπμοδχκ 

δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ» ηαζ «ημ επίπεδμ β ακηζζημζπεί ζε δίπθςια πμο 

πζζημπμζεί υηζ μθμηθδνχεδηε επζηοπχξ εηπαίδεοζδ ιεηαδεοηενμαάειζμο επζπέδμο, 

δζάνηεζαξ ημοθάπζζημκ εκυξ έημοξ».  

    ∆δµζμονβμφκηαζ θμζπυκ µεβάθα  ενςηδµαηζηά, ζηα μπμία πνέπεζ δ ηοαένκδζδ κα 

απακηήζεζ: Πχξ είκαζ ζοµααηυ, υπζ µυκμ µε ηδκ παναπάκς μδδβία αθθά ηαζ µε ηδκ 

ημζκή θμβζηή, ηυζμ μζ µαεδηέξ ηςκ ΔΠΑ.. υζμ ηαζ μζ µαεδηέξ ηςκ ΔΠΑ.Λ. µε ηα 

ίδζα πνυκζα ζπμοδχκ µεηά ηδκ πνχηδ θοηείμο κα θαµαάκμοκ ίδζα επίπεδα 

επαββεθµαηζηχκ πνμζυκηςκ, πανά ημ βεβμκυξ πςξ μζ µαεδηέξ ηςκ ΔΠΑ.. εα 

δζδάζημκηαζ πενζζζυηενα µαεήµαηα, εεςνδηζηά ηαζ ενβαζηδνζαηά, εζδζηυηδηαξ 

(ζφιθςκα ιε ηδκ εζζδβδηζηή έηεεζδ ημο κμιμζπεδίμο δεκ απμηθείεηαζ κα οπάνπμοκ 

«ακάθμβεξ εζδζηυηδηεξ» ζε ΔΠΑΛ ηαζ ΔΠΑ).  

     Ζ ηοαένκδζδ, ακηί κα εκηάλεζ ζημ δδιυζζμ ζπμθείμ ημ ιεηαθοηεζαηυ έημξ πμο 

απαζηείηαζ βζα κα πμνδβδεεί ημ  πηοπίμ επζπέδμο β, απμδεζηκφεηαζ υηζ εα μδδβήζεζ 

ημοξ απμθμίημοξ ηςκ EΠAΛ ηαζ ηςκ EΠA ζηα I.E.K., πνμηεζιέκμο κα απμηηήζμοκ 

αοηυ ημ  πηοπίμ. Αοηυ ημ έημξ, πνμθακχξ, εέθεζ κα ημ πανίζεζ ηονίςξ ζημοξ ζδζχηεξ, 

ακηί κα ημ εκζςιαηχζεζ  ζημ δδιυζζμ ζπμθείμ.  

Σμ υηζ δ ηοαένκδζδ σζεί όιν θαη πεξηζζόηεξνπο λένπο ζηα ΗΔΚ θαίκεηαζ ηαζ 

απυ ημ βεβμκυξ πςξ εεζιμεεηήεδηε βζα πνχηδ θμνά, ηαζ ιάθζζηα ιε ηδκ 

πνμζπδιαηζηή επίηθδζδ ηςκ «ζζυηζιςκ απμθοηδνίςκ», δ απαγόξεπζε ζε  

απμθμίημοξ ηςκ Γεκζηχκ Λοηείςκ κα εββναθμφκ ζημ Δπαββεθιαηζηυ Λφηεζμ βζα 

απυηηδζδ εζδζηυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ζημοξ απμθμίημοξ ιζαξ εζδζηυηδηαξ ημο ΔΠΑΛ κα 

λακαεββναθμφκ ζε αοηυ βζα απυηηδζδ δεφηενδξ εζδζηυηδηαξ. (άνενμ 5 παν. 6). θμζ 

αοημί μζ κέμζ ηαζ μζ κέεξ εα πνέπεζ κα πνμζηνέλμοκ ζηα ΗΔΚ. Αηυια ηαζ υηακ ηα 

δδιυζζα ΗΔΚ δεκ ζηακμπμζμφκ ηδ γήηδζδ, οπάνπεζ ηαζ δ «θφζδ» ηςκ ζδζςηζηχκ, πμο 

εα ηαναδμημφκ. 

Καζ ημ εέια είκαζ αηυια ζμαανυηενμ, ακ θάαεζ ηακείξ οπυρδ ημο πςξ ζπεδζάγεηαζ 

απυ ηδκ ηοαένκδζδ κα δχζεζ ζηα ΗΔΚ (πνμθακχξ ηαζ ζηα ζδζςηζηά ηαζ ηονίςξ ζε 

αοηά) ςξ bonus βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ ηενδχκ ημοξ, πένακ ημο πμθφ ζδιακηζημφ αοημφ 

ηιήιαημξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ (πηοπίμ επζπέδμο β), ηαζ ημ δζηαίςια 

εζζαβςβήξ ηςκ απμθμίηςκ ημοξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ εεζιμεεηχκηαξ έκα 

ζφζηδια πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 13 (αθ. ζπεηζηέξ δδθχζεζξ ημο πνμέδνμο ημο ΟΔΔΚ).  

    Άκεναηεξ, επμιέκςξ, μ εδζαονυξ ηδξ πμνήβδζδξ πηοπίςκ επζπέδμο β απυ ημ 

δδιυζζμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Αοηά εα πμνδβμφκηαζ απυ ηα I.E.K. (δδιυζζα ηαζ 

ζδζςηζηά) έκακηζ αδνήξ αιμζαήξ, μλφκμκηαξ αέααζα ημοξ ημζκςκζημφξ θναβιμφξ ζηδ 

ιυνθςζδ ηαζ οπμηάζζμκηαξ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ εηπαζδεοηζηή θεζημονβία ζηδ 

κεμθζθεθεφεενδ ακαδζάνενςζδ ηδξ μζημκμιίαξ, πμο απαζηεί ηδ δδιζμονβία ημο 

                                                 
13 Βι. εθεμενίδα «Kαζεμενηκή»,  26.02.2006. 
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«εθαζηζημφ ενβαγυιεκμο», ιε βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ πμο ακαζοκηίεεκηαζ ζε αναπφ 

πνυκμ. Mε υπδια ηδ εεζιζηή ακααάειζζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαηάνηζζδξ ηςκ I.E.K. 

επζπεζνείηαζ, δδθαδή, κα ηαημπονςεεί ιζα δζαδζηαζία «πζζημπμίδζδξ επαββεθιαηζηχκ 
ζηακμηήηςκ», μοζζαζηζηά εθεβπυιεκδ απυ ημοξ αζμιδπάκμοξ, πμο εα αηονχζεζ ηδκ 

υπμζα αλία έπμοκ ηα πηοπία ηαζ ηα δζπθχιαηα ημο δδιυζζμο εηπαζδεοηζημφ 

ζοζηήιαημξ, απμζοκδέμκηαξ παναπένα ημοξ ηίηθμοξ ζπμοδχκ απυ ημ υπμζμ δζηαίςια 

ζηδκ ενβαζία ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ «δζα αίμο ιάεδζδξ». 

Δίκαζ αέααζμ πςξ μζ αθθαβέξ εα ζπνχλμοκ ιαεδηζηή πεθαηεία ζηα I.E.K. ηδξ θηδκήξ 

ηαηάνηζζδξ ηαζ επακαηαηάνηζζδξ. Αηυιδ πενζζζυηενμ αέααζμ είκαζ πςξ μζ πμθάνπεξ 

εα βειίζμοκ ηα ηαιεία ημοξ απυ ηδ ζπεδζαγυιεκδ πμνήβδζδ ημο δζηαζχιαημξ 

πνυζααζδξ ηςκ απμθμίηςκ ηςκ I.E.K. ζηα A.E.I. ιέζς ζοζηήιαημξ πζζηςηζηχκ 

ιμκάδςκ.14 O ζπεδζαζιυξ αοηυξ απμδζανενχκεζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδ δδιυζζα 

εηπαίδεοζδ, ζημπεφεζ ζηδκ εδναίςζδ ημο θηδκμφ εοέθζηημο ζπμθείμο ηδξ αβμνάξ βζα 

ηδκ παναβςβή ηςκ αονζακχκ απαζπμθήζζιςκ ενβαγμιέκςκ. Οζ βκχζεζξ ηαζ μζ 

δελζυηδηέξ ημοξ πνέπεζ κα ακαζοκηίεεκηαζ ζε αναπφ πνυκμ. H πνμαμθή ηήξ «δζά αίμο 

εηπαίδεοζδξ» ςξ οπμπνέςζδξ ημο ίδζμο ημο ενβαγυιεκμο, ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηζξ 

παναπάκς απαζηήζεζξ.15 ε έκα ηέημζμ πθαίζζμ δ ηαηανηζζζιυηδηα (trainability), ηαηά 

ημκ B. Bernstein, ειθακίγεηαζ ςξ «…δ ηφνζα ζηναηδβζηή νφειζζδξ ηαζ κμιζιμπμίδζδξ, 

πνμηεζιέκμο δ ααεααζυηδηα, ημ νίζημ ηαζ δ ακαζθάθεζα κα απανηίζμοκ ζημζπεία ιζαξ 

ιμνθήξ ημζκςκζημπμίδζδξ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ακάβηδ βζα «δζά αίμο ιάεδζδ». 

  Σμ εηπαζδεοηζηυ ηίκδια, δ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα εκ βέκεζ, δεκ έπεζ αοηαπάηεξ 

βζα ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ ηονίανπςκ μζημκμιζηχκ ηφηθςκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ 

ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ. Απυ ημ Μάαζηνζπη έςξ ηζξ μδδβίεξ ηδξ 

Μπμθυκζα ημ ζοκεηηζηυ ζημζπείμ ηςκ εονςπασηχκ μδδβζχκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ 

δ επζδίςλδ βζα ηαπφηαηδ οπαβςβή ηδξ ζημ δυβιαηα ηδξ αβμνάξ, χζηε μ αονζακυξ 

ενβαγυιεκμξ κα είκαζ παναβςβζηυξ, πεζεήκζμξ ηαζ εοέθζηημξ.   

4. Γηα ην εξγαζηαθό θαζεζηώο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ΣΔΔ 

πζ ιυκμ δεκ έπεζ θδθεεί θακία δέζκεπζε γηα ην εξγαζηαθό θαζεζηώο ηαζ ηζξ 

εέζεζξ ενβαζίαξ ηςκ οπδνεημφκηςκ/-μοζχκ ζήιενα εηπαζδεοηζηχκ, αθθά είκαζ 

                                                 
14 Σμ ζφζηεμα ηςκ πηζηςηηθχκ μμκάδςκ ζα είκαη θμηκυ γηα υια ηα Iκζηηημφηα θαη ζα 

πνμθφρεη απυ ηε ζφζηαζε θμηκχκ πνμγναμμάηςκ ζπμοδχκ. H απυθηεζε ζογθεθνημέκςκ 

πηζηςηηθχκ μμκάδςκ ζε θάζε ακηηθείμεκμ ηεξ εηδηθυηεηαξ ζα απμηειεί ημκ πνχημ υνμ χζηε 

μ πηοπημφπμξ κα θαημπονχκεη δηθαίςμα κα πνμπςνήζεη ζηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε. 

Kαηυπηκ, βέβαηα, πνμθνίκεηαη κα οπάνπεη έκα είδμξ ελεηάζεςκ, ημ μπμίμ ζα πνμζμμμηάδεη με 

ηηξ οπάνπμοζεξ θαηαηαθηήνηεξ ελεηάζεηξ εκηυξ ηςκ ηδνομάηςκ ηνηημβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ, 

ηηξ μπμίεξ δίκμοκ υπμημη απυθμηημη A.E.I. ή T.E.I. επηζομμφκ κα εηζαπζμφκ ζε θάπμηα άιιε –

δηαθμνεηηθή– ζπμιή πακεπηζηεμίμο. Έηζη, ε επηηοπία ζηηξ ελεηάζεηξ ζα θαηαηάζζεη ημοξ 

πηοπημφπμοξ IEK ζε θάπμημ ελάμεκμ ημο πακεπηζηεμίμο ή ημο T.E.I.! 

 
15 Όπςξ ακαθένεηαη ζηε «Θεοθή Βίβιμ» πμο οημζέηεζακ μη δχδεθα πχνεξ - μέιε ηεξ Γ.Γ: 

«ημ επίθεκηνμ υιςκ ηςκ πνςημβμοιηχκ ζα πνέπεη κα βνίζθεηαη ιμηπυκ οπμπνεςηηθά ε ηδέα 

ηεξ ακάπηολεξ, ηεξ γεκίθεοζεξ θαη ηεξ ζοζηεμαημπμίεζεξ ηεξ δηανθμφξ εθπαίδεοζεξ θαη ηεξ 

ζοκεπμφξ επαγγειμαηηθήξ θαηάνηηζεξ» (βι. Θεοθή Βίβιμξ, 1994, ζει.116). Γη’ αοηυ θαη: «H 

εθανμμγή πενηζζυηενμ εοέιηθηςκ θαη ακμηπηχκ ζοζηεμάηςκ θαηάνηηζεξ θαη ε ακάπηολε ηςκ 

ηθακμηήηςκ πνμζανμμγήξ ηςκ αηυμςκ ζα είκαη υκηςξ υιμ θαη πημ απαναίηεηεξ ζογπνυκςξ 

ζηηξ επηπεηνήζεηξ, θαζχξ θαη ζηα ίδηα ηα άημμα, μηα ζεμακηηθή ακαιμγία ηςκ μπμίςκ 

θηκδοκεφεη κα αιιάλεη ηέζζενηξ ή πέκηε θμνέξ επαγγειμαηηθή δναζηενηυηεηα ζηε δηάνθεηα ηεξ 

επαγγειμαηηθήξ ημοξ δςήξ» (βι. Θεοθή Βίβιμξ, 1994, Kεθ. 7 παν. 4).  
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ζίβμονμ υηζ δ εθανιμβή ημο κυιμο εα πνμηαθέζεζ ηα επυιεκα πνυκζα αηυιδ 

ιεβαθφηενδ εξγαζηαθή αβεβαηόηεηα ηαζ πεξηπιάλεζε απυ αοηήκ πμο ήδδ έπεζ 

πνμηαθέζεζ, αθμφ:  

α) πξνσζείηαη ε θαηάξγεζε απνγεπκαηηλώλ ΣΔΔ, πμο δεκ έπμοκ ιεηαηναπεί ζε 

ΔΠΑΛ ή ΔΠΑ ηαζ δεκ εββνάθμοκ ιαεδηέξ, α) ιε ηδκ πιήξε  θαηάξγεζε ηεο 

γεληθήο παηδείαο από ηηο ΔΠΑ, υζα ΣΔΔ ιεηαηνάπδηακ ζε ΔΠΑ έπμοκ 

οπενάνζειμοξ ηαεδβδηέξ βεκζηχκ ιαεδιάηςκ, πμο εα ακαβηαζημφκ κα ιεηαηζκδεμφκ, 

ηαζ  

β) ιε ηδ κείσζε ησλ καζεκάησλ εηδηθνηήησλ αιιά θαη ηελ πιήξε θαηάξγεζε 

αξθεηώλ από απηέο ζηα ΔΠΑΛ, ιε απμηέθεζια κα οπάνπμοκ οπενάνζειμζ 

εηπαζδεοηζημί εζδζημηήηςκ πμο εα ακαβηαζεμφκ κα ιεηαηζκδεμφκ.  

Πιήξεο δηδαθηηθή θαη εξγαζηαθή αβεβαηόηεηα  θαη αλαζθάιεηα, κε 

ακθίβνιν θαη άγλσζην κέιινλ. 
     

οιπεναζιαηζηά, ηαζ ιε αάζδ ηα παναπάκς, είκαζ θακενυ υηζ μζ νοειίζεζξ 

ηδξ ηοαένκδζδξ μδδβμφκ ζε έκα αηυιδ πζμ ζοκηδνδηζηυ ηαζ απαλζςιέκμ ζπμθείμ, 

απμάλνπλ ηε καζεηηθή δηαξξνή ηαζ εηνηκάδνπλ επηπιένλ πειαηεία γηα ηα 

ηδησηηθά Η.Δ.Κ. 

Ζ δζαθδιζγυιεκδ ζζμηζιία ημο Δπαββεθιαηζημφ Λοηείμο ιε ημ Γεκζηυ Λφηεζμ 

παναιέκεζ πςνίξ πναηηζηυ ακηίηνζζια. Πξνϋπόζεζε γηα κηα ηέηνηα ηζνηηκία είλαη ε 

ζεζκνζέηεζε 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα παξέρεη ζηέξεε 

γλώζε θαη ζα ρσξάεη όια ηα παηδηά. Πξόθεηηαη γηα ζεκειηώδεο αίηεκα πνπ 

δηεθδηθεί ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, αιιά ε θπβέξλεζε, παξά ην γεγνλόο όηη έρεη 

δεζκεπηεί λα ην πινπνηήζεη, ην παξαπέκπεη ζηηο θαιέλδεο.  

 
ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΑΜΔΑ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Μέπνζ ηδκ ηαεζένςζδ εκυξ πναβιαηζηά Δκζαίμο Λοηείμο ςξ ιμκαδζημφ ηφπμο 

ζπμθείμο βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ, πνμηείκμοιε ηδκ φπανλδ 

κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ, πμο είκαζ ακαβηαίμ γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε θαη 

ηζόηηκε έληαμε ηεο Σ.Δ.Δ. ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, 

πνμηείκμοιε ηα παναηάης άιεζα ιέηνα:  

 

Α) Να δεκηνπξγεζεί κηα θαη κόλν δνκή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

ιπθεηαθό επίπεδν κεηά ην γπκλάζην, ζρεδηαζκέλε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο 

θαζηέξσζεο 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

    Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ΣΔΔ ζημ πθαίζζμ ηδξ 12πνμκδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

επζαάθθεζ ηδκ φπανλδ κεηά ην βπκλάζην κηαο κόλν δνκήο ιπθείνπ γηα ηελ ΣΔΔ, 

ζζυηζιδξ ιε ηδ βεκζηή-αηαδδιασηή ηαηεφεοκζδ, ηυζμ υζμκ αθμνά ημ επίπεδμ 

ζπμοδχκ υζμ ηαζ ηδ κμιμεεζία πμο ηδ δζέπεζ  ηαζ ηδκ αλία ημο πηοπίμο ή 

απμθοηδνίμο πμο ηάεε ηαηεφεοκζδ εα πανέπεζ.  Γζα αοηυ είλαη απαξαίηεηε ε 

ππαγσγή ζην ΤΠΔΠΘ όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζήκεξα 

ηερληθν-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αλήθνπλ ζε άιια ππνπξγεία (ΟΑΔΓ, 

ΟΣΔΚ, Τβείαξ, Γεςνβίαξ). Δίκαζ απαναίηδηδ, επίζδξ, ε θαηάξγεζε ησλ 

κεηαγπκλαζηαθώλ ΗΔΚ ηαζ ηάεε άθθδξ ιμνθήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ή 

ηαηάνηζζδξ πνζκ ηα 18 πνυκζα ημο ιαεδηή / ηδξ ιαεήηνζαξ ηαζ ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ 

ημο 12εημφξ οπμπνεςηζημφ ηφηθμο εηπαίδεοζδξ.  

 

Β) Γηα ην πεξηερόκελν ηνπ Λπθείνπ ηεο ΣΔΔ 
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Σμ πνυβναιια ζπμοδχκ, μζ ζημπμί ηαζ μζ ζηυπμζ ημο ζπμθείμο πνέπεζ κα 

δζαπςνίγμκηαζ, υζμ είκαζ δοκαηυκ, απυ ηδκ ελεζδίηεοζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ.  Πνέπεζ κα 

πνμαθέπεηαζ δ ελίζρπζε ηεο γεληθήο παηδείαο θαη ησλ γεληθώλ ηερλνινγηθώλ 

γλώζεσλ, χζηε μ/δ ιαεδηήξ/-ηνζα κα απμηηά ιζα ζμαανή ιμνθςηζηή οπμδμιή αθθά 

ηαζ επαββεθιαηζηά εθυδζα, βζα κα είκαζ ζηακυξ/-ή, εθυζμκ ημ επζεοιεί, είηε κα 

ζοκεπίζεζ ηζξ ζπμοδέξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ είηε κα ζοκεπίζεζ ζε 

ιεηαθοηεζαηή εζδίηεοζδ (εκηαβιέκδ ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια) βζα ηδκ απυηηδζδ 

ακηίζημζπςκ επαββεθιαηζηχκ δζηαζςιάηςκ.  

Ζ πνχηδ ηάλδ ημο θοηείμο ηδξ ΣΔΔ πνέπεζ κα έπεζ εκζαίμ πνυβναιια (κα ιδ 

πςνίγεηαζ ζε ημιείξ ή ηφηθμοξ) ηαζ κα έπεζ έκα ααζζηυ ημνιυ ιαεδιάηςκ ίδζμ ιε ηδκ 

Α΄ ηάλδ  ημο  βεκζημφ θοηείμο, βζα κα είκαζ δοκαηή δ μνζγυκηζα ιεηαπήδδζδ απυ ημ 

βεκζηυ ζημ ηεπκζηυ ηαζ ακηίζηνμθα πςνίξ πνυζεεημ έημξ. Σμ πνυβναιια αοηυ πνέπεζ 

κα είκαζ ζφβπνμκμ, ζφιθςκμ ιε ηζξ ανπέξ πμο έπεζ δζαηοπχζεζ  δ ΟΛΜΔ βζα ηδ 

βεκζηή βκχζδ.  Πνέπεζ επίζδξ κα δζαηδνμφκηαζ ηα ζδιενζκά βκςζηζηά ακηζηείιεκα 

δζανενςιέκα ζε ημιείξ ηαζ εζδζηυηδηεξ ζηζξ επυιεκεξ δφμ ηάλεζξ ημο θοηείμο. 

Γ) Πιήξεο εηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα. 

Θα πνέπεζ ημ επίπεδμ α (2) κα πμνδβείηαζ ιε ηδκ απμθμίηδζδ απυ ημ θφηεζμ, 

ηαζ ημ επίπεδμ β (3) κα ημ πμνδβεί ιζα εηπαζδεοηζηή δμιή εκηαβιέκδ ζημ δδιυζζμ 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηαζ κα ιδκ αθεεεί ζημ εμθυ πενζαάθθμκ ηςκ ΗΔΚ, ηςκ ΚΔΚ 

ηαζ ηςκ θμζπχκ δμιχκ ηαηάνηζζδξ αθθά ηαζ αμνά ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα.  Γζ’ αοηυ εα 

πνέπεζ κα δδιζμονβδεεί Μεηαιπθεηαθό Έηνο Δηδίθεπζεο, ιε ηδκ εοεφκδ ηδξ 

δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, μνβακζηά εκηαβιέκμ ζημ Λφηεζμ ηδξ ΣΔΔ, πμο εα 

αλζμπμζεί ηδκ οπμδμιή ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ ηςκ επαββεθιαηζηχκ θοηείςκ, 

ηαζ εα πενζέπεζ ημ ζφκμθμ ηςκ εζδζημηήηςκ πμο πανέπμκηαζ ζήιενα.  

 

Γ) Πξόζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

ημ πθαίζζμ ηςκ πνμηάζεςκ πμο έπεζ δζαηοπχζεζ ήδδ δ ΟΛΜΔ βζα ηδκ 

πνυζααζδ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ ημκίγμοιε υηζ εα πνέπεζ κα έρνπλ νη 

απόθνηηνη ηεο ΣΔΔ πξαγκαηηθή θαη όρη εηθνληθή δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΗ-ΑΣΔΗ), ρσξίο ηνπο θξαγκνύο θαη ηηο δηαθξίζεηο 

πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα, θαη αλαινγηθά κε ην καζεηηθό δπλακηθό ηεο ΣΔΔ. Με 

εκζαίμ ζφζηδια ελεηάζεςκ υζμκ αθμνά ηδ δμιή ημο ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ ιαεδιάηςκ, 

αθθά κε εμεηάζεηο θαη ζε καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζημκ ακηίζημζπμ 

ημιέα ή εζδζηυηδηα ημο θοηείμο. Θεςνμφιε πςξ ημοθάπζζημκ βζα ιζα ιεηαααηζηή 

πενίμδμ είκαζ απαναίηδηδ δ φπανλδ δζεονοιέκμο πμζμζημφ εζζαβςβήξ απμθμίηςκ ηδξ 

ΣΔΔ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. 

 

Δ) Απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ζεηηθέο αιιαγέο 

Γζα κα έπεζ εεηζηυ παναηηήνα μπμζαδήπμηε αθθαβή ζηδκ ΣΔΔ, 

πξναπαηηνύληαη κηα ζηαζεξά πςεινύ επηπέδνπ ρξεκαηνδόηεζε ηονίςξ ηςκ 

ζφβπνμκςκ οπμδμιχκ (ηηζνζαηχκ, οθζημηεπκζηχκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ), επανηήξ 

επηκόξθσζε ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (παζδαβςβζηή ηαζ επαββεθιαηζηή), ηαημπφνςζδ ημο 

δεκόζηνπ θαη δσξεάλ ραξαθηήξα υθμο ημο ζοζηήιαημξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ, ηαζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ κόληκεο ενβαζζαηήξ ζπέζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

πςνίξ ιείςζδ εέζεςκ ενβαζίαξ ιε πνυζπδια ηδκ ηαηάνβδζδ εζδζημηήηςκ. 

Έπμοιε επακεζθδιιέκα ημκίζεζ υηζ ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα δερζνύκε, κε 

πξόζρεκα ηελ θαηάξγεζε εηδηθνηήησλ θαη ζρνιηθώλ κνλάδσλ, λα κεησζνύλ νη 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπλάδειθνί καο λα πεξηέιζνπλ ζε θαηάζηαζε εξγαζηαθήο 

αβεβαηόηεηαο. Σνλίδνπκε, επίζεο, όηη δελ ζα δερζνύκε ηελ θαηάξγεζε θακηάο 

ζρνιηθήο κνλάδαο.  



 33 

 

Σ) Εώλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 

 Απαηηείηαη ε ιήςε νινθιεξσκέλσλ κέηξσλ αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο, 

όπσο είλαη νη Εώλεο Δθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηόηεηαο, γηα λα βνεζεζνύλ όινη νη 

καζεηέο/-ηξηεο  λα νινθιεξώλνπλ ηε 12ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη λα 

κεησζεί ε καζεηηθή δηαξξνή (βι. ζρεηηθά ζηε ζπλέρεηα). 

Ζ εεζιμεέηδζδ Πενζμπχκ ή Εςκχκ Δηπαζδεοηζηήξ Πνμηεναζυηδηαξ ζοκζζηά 

ιζα εηπαζδεοηζηή πναηηζηή πμο έπεζ απμδχζεζ εεηζηά απμηεθέζιαηα ζε δζάθμνεξ 

πχνεξ, βζ’ αοηυ ηαζ δ ΟΛΜΔ έπεζ πνμηείκεζ ηδκ εθανιμβή ημοξ (δμηζιαζηζηή 

ηαηανπάξ) ηαζ ζηδκ Δθθάδα. Ζ ζςζηή εθανιμβή ημο εεζιμφ πζζηεφμοιε υηζ ιπμνεί 

κα ζοιαάθεζ απμηεθεζιαηζηά ζηδ ιείςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακζζμηήηςκ, ημο 

ακαθθααδηζζιμφ ηαζ ηδξ ιαεδηζηήξ «δζαννμήξ». Σμ Τπμονβείμ Παζδείαξ, υιςξ, 

ακηζιεηςπίγεζ ιε αδζαθμνία ηυζμ αοηή ηδκ πνυηαζδ υζμ ηαζ άθθεξ πμο έπμοκ ζπέζδ 

ιε ηδκ επανηή ζηήνζλδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ζπμθείςκ, ηδ ζηεθέπςζή ημοξ ιε ημ 

απαζημφιεκμ επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ (ροπμθυβμοξ, ημζκςκζημφξ θεζημονβμφξ η.θπ.) 

ηαζ ηδκ εζδζηή θνμκηίδα πμο απαζηείηαζ βζα ζοβηεηνζιέκεξ βεςβναθζηέξ πενζμπέξ ή 

μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ. 

 

ΚΟΠΗΜΔ ΠΡΟΥΔΗΡΟΣΖΣΔ 

Πζζηεφμοιε υηζ ημ ΤΠΔΠΘ υθεζθε ηαζ νθείιεη λα πξνσζήζεη ηηο ιύζεηο 

εθείλεο, πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηα ρξόληα ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηά 

ηεο ΣΔΔ. Θα έπνεπε αοηυ κα βζκυηακ ιε ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ μνίγμκηα, χζηε κα 

πνμεημζιαγυηακ ηαηάθθδθα δ θεζημονβία ημο κέμο ηφπμο θοηείμο. Γοζηοπχξ, βζα 

ιζακ αηυιδ θμνά δεκ ελεθίπεδηακ έηζζ ηα πνάβιαηα ηαζ ηεθζηά μδδβδεήηαιε ζηδ 

θεζημονβία εκυξ κέμο ηφπμο ζπμθείμο ρσξίο ηελ αλαγθαία πξνεηνηκαζία, ρσξίο 

ππνδνκή, αθθά ηαζ ρσξίο νπζηαζηηθή ζπδήηεζε ιε εηπαζδεοηζημφξ, βμκείξ ηαζ 

ιαεδηέξ, βζα ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο ζπμθείμο πμο έπμοκ ακάβηδ 

μζ κέμζ ηαζ δ ημζκςκία ιαξ. Με πνμπεζνυηδηα ακηζιεηςπίζηδηε δ μνβάκςζδ ηςκ κέςκ 

ηφπςκ ζπμθείςκ, ηαεχξ ηα πενζζζυηενα εέιαηα παξαπέκθζεθαλ ζε Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο (πάκς απυ 20). Γελ έγηλε εμαξρήο θαµία ζαθήο θαη επαξθήο αλαθνξά 

ζηνλ θαζνξηζκό ησλ Κύθισλ, ησλ Σνκέσλ θαη ησλ Δηδηθνηήησλ. Γδθαδή, δεκ 

ηαεμνίζηδηε πυζμζ ηαζ πμζμζ ημιείξ ηαεχξ ηαζ εζδζηυηδηεξ εα θεζημονβήζμοκ μφηε δ 

ακαθμβία ιαεδιάηςκ βεκζηήξ παζδείαξ ηαζ ημιέςκ ή εζδζημηήηςκ, µε ζοκέπεζα κα 

δδιζμονβδεεί ηαζ ηθίια ακαζθάθεζαξ ηαζ ααεααζυηδηαξ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Σμ 

ηθίια αοηυ επζηάεδηε ιε ηδκ επζδζςηυιεκδ ηαηάνβδζδ πμθθχκ ΣΔΔ ηαεχξ ηαζ ηδκ 

ηαηάνβδζδ εζδζημηήηςκ, πςνίξ κα δμεεί ηαιζά ελήβδζδ. 

ηυπζιδ πνμπεζνυηδηα ζημ ζπεδζαζιυ δείπκεζ, ελάθθμο, δ πνυαθερδ πςξ «μζ 

ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ ημο Γεκζημφ Λοηείμο πνμαβυιεκμζ/-εξ ζηδ Β΄ Σάλδ εα 

ιπμνμφκ κα εββνάθμκηαζ ζηδκ Β΄ Σάλδ ημο ΔΠΑΛ, ιεηά απυ παναημθμφεδζδ 

εζδζημφ εκηαηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαηά ημ πνχημ δεηαπεκεήιενμ ημο επηειανίμο ζε 

εζδζηά ηιήιαηα οπμδμπήξ». Γδθαδή, δ ιζζή πενίπμο φθδ εκυξ μθυηθδνμο έημοξ, πμο 

εα είκαζ δζαθμνεηζηή ζημ ΔΠΑΛ απυ υ,ηζ ζημ Γεκζηυ Λφηεζμ, εα δζδάζηεηαζ ζε 15 

διένεξ! Μυκμ ςξ ζπεδζαζιυξ επί πάνημο ιπμνεί αοηυ κα εεςνδεεί. Πχξ είκαζ 

δοκαηυκ ημ µζζυ πενίπμο πνυβναιια ζπμοδχκ ιζαξ μθυηθδνδξ πνμκζάξ κα δζδαπεεί 

ζε έκα «ηαπφνοειμ πνυβναιια»; Πυηε, πμφ ηαζ ζε πμζα ςνάνζα; 

   

   Σέθμξ, βζα αηυιδ θμνά εέθμοιε κα ζδιεζχζμοιε πςξ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ 

πνέπεζ κα δχζεζ άιεζα ζηδ δδιμζζυηδηα ηζξ πνμηάζεζξ ημο βζα υθα ηα εέιαηα δμιήξ 

ηαζ πενζεπμιέκμο υπζ ιυκμ ηδξ ηεπκζηήξ-επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ αθθά ζοκμθζηά 

ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ζην πιαίζην ηεο θαζηέξσζεο ηεο 12ρξνλεο 
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ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (αοημκμιία θοηείμο, πνυζααζδ ηδκ ηνζημαάειζα 

εηπαίδεοζδ, πενζεπυιεκμ ζπμοδχκ η.ά.).  

Ζ  ΣΔΔ θαη γεληθόηεξα ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα δελ αληέρνπλ 

άιινπο αξλεηηθνύο πεηξακαηηζκνύο.  

 

 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔ: 

 Να θαηαξγεζεί ν λ. 3475/06 γηα ηελ ΣΔΔ θαη λα δηακνξθσζεί λένο, 

ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο 

 Να δεκηνπξγεζεί κηα θαη κόλν δνκή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

ιπθεηαθό επίπεδν κεηά ην γπκλάζην, ζρεδηαζκέλε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο 

θαζηέξσζεο 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

 Να ππαρζνύλ ζην ΤΠΔΠΘ όιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ πξνζθέξνπλ 

ζήκεξα ηερληθν – επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αλήθνπλ ζε άιια 

Τπνπξγεία 

 Να δεκηνπξγεζεί κεηαιπθεηαθό έηνο εηδίθεπζεο, ιεηηνπξγηθά 

ζπλδεδεµέλν µε ηε δεπηεξνβάζµηα εθπάηδεπζε, πνπ ζα αμηνπνηεί ηελ 

ππνδνµή θαη ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ησλ ΔΠΑΛ, θαη ζα µπνξεί λα 

πεξηιαµβάλεη ην ζύλνιν ησλ εηδηθνηήησλ πνπ παξέρνληαη ζήµεξα, αιιά 

θαη όπνηα άιιε θξηζεί αλαγθαίν λα δεµηνπξγεζεί µε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, µε ηαπηόρξνλε θαηάξγεζε θαη ελζσµάησζε ζε 

απηό θάζε άιιεο µνξθήο επαγγειµαηηθήο µεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο (ΗΔΚ θ.ιπ.).  

 Να θαηνρπξσζεί πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ησλ 

απνθνίησλ ηεο ΣΔΔ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΗ-ΑΣΔΗ), ρσξίο 

ηνπο θξαγκνύο θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα, θαη αλαινγηθά 

κε ην καζεηηθό δπλακηθό ηεο ΣΔΔ 

 Να θαηνρπξσζεί ν Γεκόζηνο θαη Γσξεάλ ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  

 Να δηαζθαιηζηεί ε κόληκε εξγαζηαθή ζρέζε ησλ θαζεγεηώλ ηεο ΣΔΔ 

ρσξίο κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Να κελ θαηαξγεζεί θακία ζρνιηθή κνλάδα, ηνµέαο θαη εηδηθόηεηα 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.  

 Αλεμάξηεηα από δνµέο θαη ζπζηήµαηα µεηάβαζεο, όινη νη µαζεηέο/-ηξηεο 

πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσµα θαη ηε δπλαηόηεηα «νξηδόληηαο 

θηλεηηθόηεηαο» θαζώο θαη ηεο πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζµηα εθπαίδεπζε, 

θάηη πνπ θαζηζηά απαγνξεπηηθό ν λένο λόµνο γηα ηελ ΣΔΔ µε ηελ 

θαζηέξσζε ησλ ΔΠΑ 

 Να ζπµπεξηιεθζνύλ ζην ΔΠΑΛ ηνπιάρηζηνλ όιεο εθείλεο νη εηδηθόηεηεο 

γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ζρνιέο ζηελ ηξηηνβάζµηα 

εθπαίδεπζε. 

 Καηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ λόµνπ πνπ απαγνξεύεη ζηνπο απόθνηηνπο   

          Λπθείσλ λα εγγξάθνληαη ζην ΔΠΑΛ γηα απόθηεζε εηδηθόηεηαο. 
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1.2.  Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (ΕΔΠ) 
 

Μζα απυ ηζξ πζμ ζογδηδιέκεξ πναηηζηέξ ζημ δζεεκή πχνμ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

ζπμθζηήξ απμηοπίαξ ηαζ, βεκζηυηενα, βζα ιζα ακηζζηαειζζηζηή πμθζηζηή ζημ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ζοκζζημφκ μζ «Εχκεξ Δηπαζδεοηζηήξ Πνμηεναζυηδηαξ» (ΕΔΠ). Πνυηεζηαζ βζα 

έκα εεζιυ πμο έπεζ ήδδ πίζς ημο ανηεηά πνυκζα εθανιμβήξ ηονίςξ ζηδ Γαθθία αθθά ηαζ ζε 

άθθεξ πχνεξ, υπςξ είκαζ δ Βνεηακία ηαζ ηεθεοηαία δ Κφπνμξ.  

Ζ ΟΛΜΔ ζηζξ πνμηάζεζξ πμο έπεζ δζαηοπχζεζ ηαηά ηαζνμφξ ζηα εηπαζδεοηζηά γδηήιαηα 

έπεζ ζοιπενζθάαεζ ηαζ ηζξ ΕΔΠ. Ωζηυζμ, δεκ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζοζηδιαηζηέξ ιεθέηεξ, 

πμο εα αμδεμφζακ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ζημπχκ, ημο ηνυπμο εθανιμβήξ ηαζ απμηίιδζδξ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ αοημφ ημο εεζιμφ ζε άθθεξ πχνεξ. Πμθφ πενζζζυηενμ, δεκ έπμοκ 

ιεθεηδεεί δ ακαβηαζυηδηα ηαζ μ ηνυπμξ εθανιμβήξ εκυξ πανυιμζμο εεζιμφ ζηδκ εθθδκζηή 

εηπαίδεοζδ, υπζ ιε ηδ ιεηαθμνά ιζαξ «έημζιδξ θφζδξ» απυ ιζα δζαθμνεηζηή εηπαζδεοηζηή ηαζ 

ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ζηδκ εθθδκζηή, αθθά ιε ηδ ιμνθή ιζαξ βυκζιδξ ηαζ δδιζμονβζηήξ 

πνμζανιμβήξ ημο εεζιμφ ζηα εθθδκζηά εηπαζδεοηζηά ηαζ ημζκςκζηά δεδμιέκα.  

Οζ ΕΔΠ εκδείηκοηαζ κα εθανιμζημφκ (πεζναιαηζηά, ηαηανπάξ) βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: 

 

1. Σμ θαζκυιεκμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακζζμηήηςκ ζηδκ Δθθάδα είκαζ έκημκμ ηαζ 

πνεζάγεηαζ άιεζδ ακηζιεηχπζζδ. Οζ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ζε ιεβάθμ ααειυ ημ πνυαθδια 

αοηυ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηζξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ ακζζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ζοπκά ζοκδέμκηαζ 

ηαζ ιε ανκδηζηέξ δζαηνίζεζξ ζε αάνμξ ζοβηεηνζιέκςκ μιάδςκ (ιεζμκυηδηεξ, άημια ιε εζδζηέξ 

ακάβηεξ ή/ηαζ ακαπδνίεξ η.μ.η.). 

2. Ζ εκζζποιέκδ πανμοζία, ηεθεοηαία, παζδζχκ παθζκκμζημφκηςκ, ιεηακαζηχκ ηαζ 

πνμζθφβςκ ζηα εθθδκζηά ζπμθεία έπεζ επζηείκεζ ηα ζπεηζηά πνμαθήιαηα, ηαεχξ δεκ 

εθανιυζηδηακ απμηεθεζιαηζηά ιέηνα ηυζμ βζα ηδκ ημζκςκζημ-μζημκμιζηή έκηαλδ ηςκ 

μζημβεκεζχκ ηςκ παζδζχκ αοηχκ υζμ ηαζ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή έκηαλδ ηςκ ίδζςκ ηςκ παζδζχκ 

ζηα εθθδκζηά ζπμθεία. 

3. Οζ ακηζζηαειζζηζηέξ πμθζηζηέξ πμο εθανιυζηδηακ ςξ ζήιενα οπήνλακ ηαηά αάζδ 

απμζπαζιαηζηέξ ηαζ πενζμνζζιέκδξ ειαέθεζαξ. Δίκαζ αζζεδηή δ ακάβηδ εθανιμβήξ πζμ 

μθμηθδνςιέκςκ ακηζζηαειζζηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ πμθζηζηχκ, πμο εα ηαθφπημοκ ημ ζφκμθμ 

ημο εθθδκζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ εα επεκενβμφκ πμθοδζάζηαηα ζε υθεξ ηζξ 

παναιέηνμοξ ημο, ηαεχξ ηαζ ζε πθεονέξ ηςκ ακηίζημζπςκ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ. 

4. Δίκαζ, επίζδξ, εεηζηή, πανά ηζξ επζθοθάλεζξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί –ηαζ ηζξ μπμίεξ 

θαιαάκμοιε ζε ηάεε πενίπηςζδ οπυρδ ιαξ- δ ειπεζνία πμο έπεζ πνμηφρεζ απυ ακάθμβεξ 

εθανιμβέξ ημο εεζιμφ ζε άθθεξ πχνεξ, υπςξ δείπκμοκ ηαζ μζ ζπεηζηέξ ακαθφζεζξ ημο 

ΚΔΜΔΣΔ. 

 

Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ 

 

1. Ζ πενζμνζζιέκδ ειπθμηή ηςκ βμκέςκ ηαζ άθθςκ παναβυκηςκ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ 

ζηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ. Δδχ είκαζ δφζημθμ κα οπμζηδνζπεμφκ απμηεθεζιαηζηά ηα 

πανειααηζηά πνμβνάιιαηα ζε επίπεδμ μζημβέκεζαξ, θυβς ηδξ πενζμνζζιέκδξ ειπεζνίαξ ζε 

αοηυ ημκ ημιέα. 

2. Ζ πενζμνζζιέκδ πανμοζία πνμζςπζημφ ζηα ζπμθεία πένα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηυζμ 

επζζηδιμκζημφ υζμ ηαζ δζμζηδηζημφ ηαζ αμδεδηζημφ.  

3. Ζ εθθζπήξ ανπζηή εηπαίδεοζδ ηαζ εκδμτπδνεζζαηή επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ –

ζδίςξ ζε μνζζιέκεξ εζδζηυηδηεξ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ- ζε γδηήιαηα παζδαβςβζηήξ 

ηαζ ροπμθμβίαξ. 

4. Οζ πενζμνζζιέκμζ πυνμζ πμο δζαηίεεηαζ ηυζμ βεκζηά βζα ηδκ εηπαίδεοζδ υζμ ηαζ 

εζδζηυηενα βζα ηζξ θεζημονβζηέξ δαπάκεξ ηςκ ζπμθείςκ. 

5. Ζ πενζμνζζιέκδ ειπεζνία ηδξ πχναξ ζε εεζιμφξ υπςξ είκαζ ημ μθμήιενμ ζπμθείμ, 

πμφ άνπζζε κα εθανιυγεηαζ ζηδ πχνα ιαξ ζπεηζηά πνυζθαηα ηαζ υπζ ζε βεκζηεοιέκδ ηθίιαηα. 

Ηδζαίηενα αζζεδηή είκαζ δ απμοζία ηέημζςκ εεζιχκ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ. 
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6. Ο ζπεηζηά ιεβάθμξ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ / ιαεδηνζχκ ζηα ζπμθζηά ηιήιαηα, πανά 

ηδκ πνυζθαηδ ιείςζδ ημο ακχηαημο μνίμο απυ ημ 35 ζημ 30, μ μπμίμξ δοζπεναίκεζ 

ακηζηεζιεκζηά ηδκ εθανιμβή πζμ απμηεθεζιαηζηχκ ακηζζηαειζζηζηχκ ιαεδζζαηχκ 

δζαδζηαζζχκ, υπςξ είκαζ μζ μιαδμζοκενβαηζηέξ ιμνθέξ, μζ εκενβέξ ιμνθέξ ιάεδζδξ ηαζ μζ 

πμζηίθεξ ιμνθέξ δζαθμνμπμζδιέκδξ ηαζ ελαημιζηεοιέκδξ ιάεδζδξ. 

7. Ζ πενζμνζζιέκδ ειπεζνία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ιαεδζζαηχκ δοζημθζχκ, ηδκ οπμαμήεδζδ παζδζχκ ιε ζδζαζηενυηδηεξ, 

δοζημθίεξ ή ακαπδνίεξ ηαζ βεκζηά ηδ δζαθμνμπμζδιέκδ ηαζ ελαημιζηεοιέκδ δζδαζηαθία / 

ιάεδζδ.  

8. Πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ζηενευηοπα πμο έπμοκ εδναζςεεί ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία 

ζπεηζηά ιε ηδ ζπμθζηή επζηοπία / απμηοπία, ηδκ εοθοΐα, ημοξ αθθμδαπμφξ 

ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ, ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζή 

ημοξ απυ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια η.θπ. 
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1.3. Αλψηαην φξην καζεηψλ αλά ηκήκα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Καζηέξσζε αλώηαηνπ νξίνπ 25 καζεηώλ αλά ηκήκα ζε Γπκλάζην-Λύθεην, 20 

καζεηώλ ζηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Λπθείνπ θαη ησλ ΔΠΑΛ θαη 10 καζεηώλ αλά 

θαζεγεηή ζηα εξγαζηήξηα ησλ ΣΔΔ, ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Λπθείσλ. Δπηπιένλ 

κεηώζεηο ζε ‘επηβαξεκέλα’ ζρνιηθά ηκήκαηα  

Παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ηνπ αηηήκαηνο 

Σμ αίηδια αοηυ δζεηδζηεί δ ΟΛΜΔ ηαζ βεκζηυηενα μ ηυζιμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ επίιμκα ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα. Ζ Κοαένκδζδ πνμπχνδζε ζε κμιμεεηζηή νφειζζδ ιε ηδκ μπμία ιεζχεδηε μ 

ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ / ιαεδηνζχκ ακά ηιήια απυ 35 ζε 30 απυ ημ ζπμθζηυ έημξ 2006-07. 

Σαοηυπνμκα, υιςξ, οπμπνεχκεζ ηα ζπμθεία κα πνμπςνήζμοκ ζε ζοκεκχζεζξ ηιδιάηςκ, 

δδιζμονβχκηαξ έηζζ πμθοπθδεή ηιήιαηα ηα μπμία ςεεί ζημ υνζμ ηςκ 30 ιαεδηχκ/-ηνζχκ. 

Δπίζδξ, δ νφειζζδ αοηή θεζημονβεί ζζμπεδςηζηά πςνίξ κα ζοκεηηζιά ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ 

ιαεδζζαηήξ ηαηάζηαζδξ (ενβαζηήνζα η.θπ.) πμο επζαάθθμοκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ 

αηυιδ πζμ μθζβμιεθή ηιήιαηα, υπςξ έπεζ πνμηείκεζ δ ΟΛΜΔ. 

Σμ γήηδια ημο ιεβέεμοξ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ηαζ ηςκ παζδαβςβζηχκ ζοκεπεζχκ ημο έπεζ 

δζενεοκδεεί δζελμδζηά ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία. Έπμοκ βίκεζ ιεθέηεξ πμο αθμνμφκ ηδ 

ζοζπέηζζδ ημο ιεβέεμοξ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ηυζμ ιε ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ζπμθζηά 

ιαεήιαηα υζμ ηαζ ιε ηδ βεκζηυηενδ ακάπηολδ ημο παζδζμφ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ 

(ζοκαζζεδιαηζηυ, ημζκςκζηυ η.θπ.) Γεκζηά, ηεηιδνζχκεηαζ υηζ ημ ιεβάθμ ιέβεεμξ ηςκ 

ζπμθζηχκ ηάλεςκ (ηιδιάηςκ) έπεζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζε υθμοξ αοημφξ ημοξ ημιείξ. 

ημκ ημιέα ηςκ επζδυζεςκ έπμοκ βίκεζ πμθθέξ ηέημζεξ ένεοκεξ. Πανμοζζάγμκηαξ ηα 

πμνίζιαηα πνυζθαηδξ δζελμδζηήξ ένεοκάξ ημο μ P. Batchford (Πακεπζζηήιζμ Λμκδίκμο) 

ζοιπεναίκεζ: «… ημ ιέβεεμξ ηδξ ηάλδξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ. Τπάνπμοκ ιεηνήζζια 

αηαδδιασηά μθέθδ απυ ηζξ  ιζηνέξ ηάλεζξ, ζδζαίηενα ηδκ πνχηδ πνμκζά ζημ ζπμθείμ, ηαζ 

θπξίσο γηα ηα παηδηά πνπ αξρίδνπλ ην ζρνιείν ήδε κε κεηνλέθηεκα. Ωζηυζμ, ηα απμηεθέζιαηα 

είκαζ ζφκεεηα ηαζ πμθθά ηαζ οπάνπεζ αηυια πμθθή δμοθεζά κα βίκεζ ζηα δεδμιέκα ιαξ.» 

Πζμ ακαθοηζηά, ζδιεζχκεζ υηζ ζηα βθςζζζηά ιαεήιαηα «…μζ επζδυζεζξ ιεζχκμκηακ ηαεχξ 

αολακυηακ ημ ιέβεεμξ ηδξ ηάλδξ απυ 15 πενίπμο ζηα 30, αθθά ζηα ιαεδιαηζηά οπήνπε ιζηνή 

αθθαβή ζε ηάλεζξ ιεβαθφηενεξ απυ 25 ιαεδηέξ». 

Δπίζδξ, ζηζξ μθζβμιεθείξ ηάλεζξ ηα παζδζά ήηακ πζεακυ κα έπμοκ ιεβαθφηενδ επαθή ιε ημοξ 

δαζηάθμοξ, ιεβαθφηενδ αθθδθεπίδναζδ ιαγί ημοξ ηαζ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ/ζοιιαεήηνζεξ, 

ηαζ κα έπμοκ πζμ εκενβυ νυθμ ζηδκ επαθή ημοξ ιε ημ δάζηαθμ ηαζ ηδκ ηάλδ. διεζχκμοιε 

εδχ υηζ μ πζμ εκενβυξ νυθμξ ηςκ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ είκαζ ακαβηαία πνμτπυεεζδ, 

πνμηεζιέκμο κα οθμπμζδεμφκ μζ θεβυιεκεξ «εκενβδηζηέξ ιέεμδμζ ιάεδζδξ», υπςξ δ 

μιαδμζοκενβαηζηή ιάεδζδ, δ ιέεμδμξ project, πμο ημ ΤΠΔΠΘ ζζπονίγεηαζ υηζ εέθεζ κα 

πνμςεήζεζ. 

Πνμζεέημοιε υηζ ηα μθζβμιεθή ηιήιαηα αμδεμφκ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ενβαζηδνίςκ, ζηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζδ εηπαζδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, επζζηέρεςκ ζε 

ιμοζεία, ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ η.θπ. 

Σέθμξ, ηα μθζβμιεθή ηιήιαηα αθαζνμφκ έκα ζδιακηζηυ επζπείνδια απυ ηα θνμκηζζηήνζα, πμο 

ζζπονίγμκηαζ υηζ πθεμκεηημφκ ςξ πνμξ αοηυ ημ ζδιείμ. Αοηυ ημ επζπείνδια έπεζ ζδζαίηενδ 

ζδιαζία βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηδξ πνυηαζήξ ιαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηςκ ηιδιάηςκ 

ηςκ ηαηεοεφκζεςκ ημο Λοηείμο ηαζ ηςκ ΔΠΑΛ, υπμο δζεηδζημφιε ιέβζζημ ανζειυ ιαεδηχκ 

ημοξ 20. Φοζζηά, δεκ είκαζ αοηυ ημ ιυκμ επζπείνδια. Ζ πνμεημζιαζία ηςκ οπμρδθίςκ βζα ηζξ 

Πακεθθαδζηέξ Δλεηάζεζξ είκαζ απαζηδηζηή ηαζ εεςνμφιε υηζ δ ηαεζένςζδ ιζηνυηενμο 

ανζειμφ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ ζηα ηιήιαηα αοηά εα δζεοημθφκεζ ηδκ ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία 

ημοξ βζα ηζξ ελεηάζεζξ ηαζ εα ιεζχζεζ ημ άβπμξ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ ηαζ βμκέςκ. Δίκαζ 

αοημκυδημ υηζ αοηέξ μζ πνμηάζεζξ ιαξ αθμνμφκ ημ ιεηαααηζηυ δζάζηδια ηαηά ημ μπμίμ εα 

ζζπφεζ ημ ζδιενζκυ ελεηαζηζηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ μ ηθάδμξ ιαξ εεςνεί υηζ πνέπεζ κα αθθάλεζ.  

Πνμζεέημοιε, αηυιδ, υηζ, ζε υ,ηζ αθμνά ηα ΔΠΑΛ, δ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ 

ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ είκαζ ακαβηαία ηαζ βζα έκα άθθμ θυβμ: δ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ έπεζ 

παναιεθδεεί ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ πμθζηεία, εκχ ημ εκδζαθένμκ ημο ΤΠΔΠΘ 
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πενζμνίζηδηε ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζηδ Γεκζηή Δηπαίδεοζδ. Δίκαζ, ζοκεπχξ, ακαβηαία 

ηάπμζα άιεζα ακηζζηαειζζηζηά ιέηνα, πμο εα ζδιαημδμηήζμοκ ιζα άθθδ ιεηαπείνζζδ ηςκ 

ΔΠΑΛ, υζμ αοηά εα θεζημονβμφκ. 

Θεςνμφιε, επίζδξ, υηζ δ πνυηαζή ιαξ βζα 10 ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ ακά ηαεδβδηή ζηα 

ενβαζηήνζα υθςκ ηςκ ηφπςκ ζπμθείμο Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ είκαζ ακαβηαία βζα δφμ 

ημοθάπζζημκ θυβμοξ. Πνχημ, βζαηί δ μνβάκςζδ πεζναιάηςκ ηαζ άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ 

πχνμ ημο ενβαζηδνίμο είκαζ ιζα επίπμκδ ηαζ απαζηδηζηή δζαδζηαζία, πμο πνμτπμεέηεζ ιζηνή 

ακαθμβία δζδαζηυκηςκ δζδαζημιέκςκ, χζηε κα ελαζθαθίγμκηαζ μ ζοκημκζζιυξ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ, δ ιέβζζηδ δοκαηή απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δζδαηηζηχκ/ιαεδζζαηχκ 

ζηναηδβζηχκ. ημ ενβαζηήνζμ ηάεε ιαεδηήξ/ιαεήηνζα εηηεθεί αζηήζεζξ ή πεζνάιαηα πμο 

απαζημφκ ζοκεπή επμπηεία ηαζ αμήεεζα απυ ημκ ηαεδβδηή/ηαεδβήηνζα. Γεφηενμ, δ ιζηνή 

ακαθμβία επζαάθθεηαζ βζα θυβμοξ αζθάθεζαξ. Συζμ ζηα ενβαζηήνζα θοζζηήξ ηαζ πδιείαξ, 

οπμθμβζζηχκ ηαζ ηεπκμθμβίαξ, υζμ ηαζ –πμθφ πενζζζυηενμ– ζηα ενβαζηήνζα ηςκ δζάθμνςκ 

εζδζηεφζεςκ ηδξ ηεπκζηήξ / επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ μζ ηίκδοκμζ είκαζ πμθθμί ηαζ ζοπκά 

απνυαθεπημζ, ηαζ ηα ιέηνα πνμθφθαλδξ πνέπεζ κα είκαζ αολδιέκα. Οζ ζηαηζζηζηέξ, ζηδκ 

Δθθάδα ηαζ αθθμφ, έπμοκ δείλεζ υηζ ηα ενβαζηήνζα ηςκ ζπμθείςκ είκαζ ζοκήεεζξ πχνμζ 

ζπμθζηχκ αηοπδιάηςκ ιε ζμαανέξ αθαπηζηέξ ζοκέπεζεξ. 

Σέθμξ, ιε ζδζαίηενδ εοαζζεδζία ηαζ βκχζδ πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζηεί ηαζ δ πενίπηςζδ παζδζχκ 

ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ή/ηαζ ακαπδνίεξ ή βεκζηά ζδζαζηενυηδηεξ πμο απαζημφκ 

αολδιέκδ ειπεζνία, πνμζμπή ηαζ εκδζαθένμκ απυ ιένμοξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Δίκαζ 

ζοκδεζζιέκμ θαζκυιεκμ ζε πμθθέξ πχνεξ ημο ελςηενζημφ, εθυζμκ αημθμοεείηαζ δ πναηηζηή 

ηδξ έκηαλδξ ηςκ παζδζχκ αοηχκ ζηδ ζοκήεδ ηάλδ, κα ιεζχκεηαζ ηαοηυπνμκα μ ανζειυξ ηςκ 

ιαεδηχκ ηδξ ηάλδξ ηαζ / ή κα πνμζηίεεηαζ ζηδκ ηάλδ ηαζ δεφηενμξ εηπαζδεοηζηυξ, ζοκήεςξ 

εζδζηεοιέκμξ ζηδκ ζδζαζηενυηδηα ηδξ ηάεε ηαηάζηαζδξ. Απαζηείηαζ, επμιέκςξ, ηαζ ζηδ πχνα 

ιαξ, ζηζξ πενζπηχζεζξ ηιδιάηςκ ζηα μπμία ζοιιεηέπμοκ παζδζά πμο απαζημφκ πνυζεεηδ 

ζοζηδιαηζηή ζηήνζλδ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηάλδξ (π.π. παζδζά ιε ακαπδνίεξ, αθθυβθςζζα η.θπ.) κα 

ζζπφεζ ζδζαίηενμ υνζμ, πνμζανιμζιέκμ ζηδκ πενίπηςζδ (π.π. βζα ηάεε παζδί ιε ακαπδνία κα 

ιεζχκεηαζ ηαηά 1-2 παζδζά ημ υνζμ), εκχ πνέπεζ κα ελεηαζηεί ηαζ δ δοκαηυηδηα αφλδζδξ ημο 

δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ αοηχκ ηςκ ηιδιάηςκ. 

Πένα απυ ηζξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ημο ιεβάθμο ιεβέεμοξ ηςκ ζπμθζηχκ ηάλεςκ ζηζξ 

επζδυζεζξ ηαζ ζηδκ οβεία ηςκ παζδζχκ, ζμαανέξ είκαζ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ επζπηχζεζξ ημοξ ζηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή ημοξ ακάπηολδ. Σμ ιεβάθμ πθήεμξ ιαεδηχκ ζηδκ ηάλδ δεκ 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ μοζζαζηζηχκ ηαζ εεηζηχκ ζπέζεςκ ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ 

ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ. Δπίζδξ, πανειπμδίγεζ ηδκ εθανιμβή απμηεθεζιαηζηχκ πναηηζηχκ 

παναημθμφεδζδξ, ροπμθμβζηήξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ εκίζποζδξ ηαζ ζοιαμοθεοηζηήξ 

ζηήνζλδξ ηςκ παζδζχκ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Σα αολδιέκα πενζζηαηζηά αίαξ πμο 

παναηδνμφκηαζ ηεθεοηαία ζηα ζπμθεία εκζζπφμοκ ηδκ ακάβηδ ηέημζςκ πναηηζηχκ. 

Φοζζηά, ζε ηαιζά πενίπηςζδ δεκ οπμζηδνίγμοιε υηζ δ ζηακμπμίδζδ αοημφ ημο αζηήιαημξ 

είκαζ πακάηεζα, πμο εα θφζεζ υθα ηα πνμαθήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Αοηά πμο πνέπεζ κα 

βίκμοκ βζα κα οπάνλεζ ιζα μοζζαζηζηή αθθαβή ζηδκ εηπαίδεοζή ιαξ είκαζ πμθθά ηαζ απαζημφκ 

ιαηνυπνμκμ ζπεδζαζιυ. Δίκαζ υιςξ έκα εεηζηυ ιέηνμ, πμο δ οθμπμίδζή ημο εα αεθηζχζεζ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ηαηάζηαζδ ζηδ πχνα ιαξ. 

Σηαηηζηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ εθηθηνχ ηεο πξαγκάησζεο ηνπ αηηήκαηνο 

 
φιθςκα ιε ζημζπεία ημο Κέκηνμο Δηπαζδεοηζηήξ Ένεοκαξ, πμο ακαθένμκηαζ ζηδ ζπμθζηή 

πενίμδμ 2003-04, δ ηαηάζηαζδ πμο δζαιμνθχκεηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ ιέβεεμξ ηςκ ηιδιάηςκ 

έπεζ ςξ ελήξ: 

Γπκλάζην 

Σμ Κέκηνμ Δηπαζδεοηζηήξ Ένεοκαξ ζζπονίγεηαζ υηζ ημ 2003-2004 δ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα 

ηςκ ηιδιάηςκ ηςκ δδιυζζςκ βοικαζίςκ (78%) είπε ςξ 25 ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ, ιε βεκζηυ 

ιέζμ υνμ 21,7 ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ ακά ηιήια, εκχ έκα ζπεηζηά ιζηνυ πμζμζηυ (22%) 

ηιδιάηςκ είπε πάκς απυ 26 ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ. 
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ε ζφβηνζζδ ιε ηα ζδζςηζηά ζπμθεία, ηα δδιυζζα –ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο ΚΔΔ– 

ειθακίγμοκ ζπεηζηά πζμ μθζβμιεθή ηιήιαηα. Καηά ηδ βκχιδ ιαξ, δ δζαθμνά αοηή πνέπεζ κα 

ζοζπεηζζηεί ηαζ ιε ηζξ ζοκεήηεξ ηαηακμιήξ ηςκ δδιυζζςκ ζπμθείςκ ζηδκ πενζθένεζα, υπμο 

ειθακίγμκηαζ πζμ ζοπκά μθζβμιεθή ζπμθεία ηαζ ηιήιαηα. 

(Πδβή: ΚΔΔ, Απμηφπςζδ ημο Δηπαζδεοηζημφ οζηήιαημξ ζε Δπίπεδμ πμθζηχκ Μμκάδςκ, 

Αεήκα 2006, ζεθ. 51 η.ε.) 

Λύθεην 

ηα δδιυζζα Δκζαία Λφηεζα, επίζδξ, ημ 2003-2004 δ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα ηςκ ηιδιάηςκ 

(75,8%) είπε ςξ 25 ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ, ιε βεκζηυ ιέζμ υνμ 22,1 ιαεδηέξ/ιαεδηνζεξ ακά 

ηιήια, εκχ έκα ζπεηζηά ιζηνυ πμζμζηυ (24,3%) ηιδιάηςκ είπε πάκς απυ 26 

ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ. 

 

ημ ααειυ πμο ηα παναπάκς ζημζπεία πμο πνμαάθθεζ ημ Κέκηνμ Δηπαζδεοηζηήξ Ένεοκαξ 

είκαζ αηνζαή, ηυηε δ ηαεζένςζδ ημο μνίμο ηςκ 25 ιαεδηχκ ακά ηάλδ είκαζ άιεζα εθζηηή 

πςνίξ οπεναμθζηυ ηυζημξ ηαζ δεκ δζηαζμθμβείηαζ ζε ηαιζά πενίπηςζδ άνκδζδ οθμπμίδζήξ 

ηδξ απυ ιένμοξ ημο ΤΠΔΠΘ. Πένα απυ ηα παναπάκς, υιςξ, πζζηεφμοιε υηζ ηάπμζα ζηζβιή 

πνέπεζ, επζηέθμοξ, κα απαβηζζηνςεεί δ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ημο ΤΠΔΠΘ απυ ηδ θμβζηή 

ημο «ήζζμκμξ ηυζημοξ» ηαζ κα εεςνήζεζ υηζ δ επέκδοζδ ζηδκ παζδεία ημο εθθδκζημφ θαμφ 

είκαζ γήηδια πνχηδξ πνμηεναζυηδηαξ βζα ημ πανυκ ηαζ ημ ιέθθμκ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ. 

Καεχξ δ οθμπμίδζδ ημο ιέηνμο ζοπκά ειπμδίγεηαζ απυ ηδκ ακεπάνηεζα ηςκ ζπμθζηχκ 

ηηζνίςκ ή απυ ηζξ ζμαανέξ εθθείρεζξ ζε δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ, εεςνμφιε υηζ δ εθανιμβή ημο 

ιέηνμο πμο πνμηείκμοιε εα επζηαπφκεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηζξ πζέζεζξ βζα ηδκ επίθοζδ ηαζ 

αοηχκ ηςκ πνμαθδιάηςκ. 

Σμ ΚΔΜΔΣΔ εεςνεί, επίζδξ, υηζ ιείςζδ ημο μνίμο ζημοξ 15-20 ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ πνέπεζ κα 

ελεηαζηεί ηαζ βζα ηα εζπενζκά ζπμθεία, βζαηί δ δζδαζηαθία ζε αοηά βίκεηαζ ηάης απυ εζδζηέξ 

ζοκεήηεξ, πμο απαζημφκ αολδιέκδ πνμζπάεεζα απυ ιένμοξ ηςκ δζδαζηυκηςκ.  

διεζχκμοιε, ηέθμξ, υηζ ζφιθςκα ιε ζημζπεία ιεθέηδξ πμο πανμοζίαζε παθαζυηενα δ 

Δονςπασηή Έκςζδ (αθ. Δθεοεενμηοπία 19-10-2003) μ ανζειυξ ιαεδηχκ ακά ηάλδ ζηδκ 

Δθθάδα είκαζ οπεναμθζηά ιεβάθμξ (28 ακά ηιήια, ηδ ζηζβιή πμο ζηδ μοδδία, π.π., είκαζ 

ιυκμ 10). οκεπχξ, οπάνπεζ ιεβάθδ ακάβηδ βζα απμθαζζζηζηέξ ημιέξ ζηδκ αημθμοεμφιεκδ 

πμθζηζηή. 
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1.4. Τάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε – Άξζξν 16 – 

Καηάξγεζε ησλ Κέληξσλ Διεχζεξσλ Σπνπδψλ  
 

1.4.1. Γεληθά 

 

Ζ ιμνθή πμο παίνκεζ δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζημ δεκφζην ηαζ ημ ηδησηηθφ ζε υ,ηζ αθμνά 

ηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ υπζ ιυκμ βζα ημ παναηηήνα ηδξ  

εηπαίδεοζδξ, αθθά ηαζ βζα ηδ ζοκμθζηή θοζζμβκςιία ηδξ ημζκςκίαξ. ε ιζα πενίμδμ 

πμο ζδιακηζηέξ ηαηαηηήζεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ αιθζζαδημφκηαζ ηαζ οπμκμιεφμκηαζ, 

είκαζ ακαιεκυιεκμ κα πνμςεείηαζ δ δζάανςζδ ημο δδιυζζμο παναηηήνα ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ζε υθα ηα επίπεδα ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ ζδζςηζηήξ εηπαίδεοζδξ, ιε 

πμζηίθμοξ ηνυπμοξ, μναημφξ ή ιδ.  

Ο δδιυζζμξ παναηηήναξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδ πχνα ιαξ εειεθζχεδηε ζε 

κμιζηέξ δεζιεφζεζξ, αηυιδ ηαζ ζοκηαβιαηζηέξ. Με ζηθδνμφξ αβχκεξ πνμςεήεδηε δ 

οπενάζπζζδ, δ δζεφνοκζδ ηαζ δ αεθηίςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πανμπχκ, χζηε κα 

αιαθφκμκηαζ μζ εηπαζδεοηζηέξ ακζζυηδηεξ, πμο ανίζημκηαζ ζε άιεζδ ζοκάνηδζδ ιε 

ηζξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ ακζζυηδηεξ.  

ήιενα, ςζηυζμ, ανζζηυιαζηε ιπνμζηά ζηδκ πζμ ζμαανή, ίζςξ, απυπεζνα 

αιθζζαήηδζδξ ημο δδιυζζμο παναηηήνα ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπζ ιυκμ ζηδκ Δθθάδα, 

αθθά ηαζ δζεεκχξ. Καζ ζηζξ παναδμζζαηέξ ηαπζηαθζζηζηέξ πχνεξ αθθά ηαζ ζηζξ πχνεξ 

ημο πνχδκ οπανηημφ ζμζζαθζζιμφ έπμοκ εηδδθςεεί ζζπονέξ ηάζεζξ ζδζςηζημπμίδζδξ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ, είηε ζε υ,ηζ αθμνά ημ εεζιζηυ πθαίζζμ ηαζ ημ ζδζμηηδζζαηυ 

ηαεεζηχξ είηε ζε υ,ηζ αθμνά ημκ ηνυπμ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ. ηδκ θμβζηή 

ηδξ ζδζςηζημπμίδζδξ ςεμφκ ηαζ δζεεκείξ εεζιμί ηαζ ζδνφιαηα πμο εηθνάγμοκ, ζημκ 

έκα ή ημκ άθθμ ααειυ,  ηζξ επζδζχλεζξ ημο ιεβάθμο ηεθαθαίμο, υπςξ είκαζ μ ΟΟΑ, δ 

Γζεεκήξ Σνάπεγα η.θπ. Ζ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, υπςξ ηαζ δ 

βεκζηυηενδ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή πμθζηζηή ηδξ, αζημφκ ζζπονέξ άιεζεξ ηαζ 

έιιεζεξ πζέζεζξ ζηδ πχνα ιαξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή. 

Αζπιή ημο δυναημξ ζηδκ ηνέπμοζα ζοβηονία είκαζ δ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. 

Αζημφκηαζ ζζπονέξ πζέζεζξ απυ ηφηθμοξ πμο εηπνμζςπμφκ ηα ιεβάθα μζημκμιζηά 

ζοιθένμκηα βζα ίδνοζδ ζδζςηζηχκ / «ιδ ηναηζηχκ» ηνζημαάειζςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ζδνοιάηςκ, εκχ πανάθθδθα πνμςεείηαζ έκα πνυηοπμ πακεπζζηδιίμο πμο δεζιεφεηαζ 

μθμέκα πενζζζυηενμ ζηζξ επζδζχλεζξ ηςκ ζζπονχκ ημο πνήιαημξ. 

ηδ πχνα ιαξ δ πανάδμζδ οπέν ημο δδιυζζμο παναηηήνα ηδξ εηπαίδεοζδξ 

είκαζ πμθφ ζζπονή ηαζ ηάεε πνμζπάεεζα αιθζζαήηδζήξ ηδξ, ζε υθα ηα επίπεδα ηαζ ηζξ 

ιμνθέξ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, ζοκακηά ηαζ εα ζοκακηήζεζ ηαζ ζημ ιέθθμκ 

ζζπονέξ ακηζζηάζεζξ απυ ημκ εθθδκζηυ θαυ ηαζ ζδζαίηενα απυ ημ εηπαζδεοηζηυ ηίκδια. 

Έπεζ βίκεζ ζοκείδδζδ υηζ ημ δδιυζζμ πακεπζζηήιζμ ηαζ βεκζηυηενα δ δδιυζζα 

εηπαίδεοζδ δεκ είκαζ έκα ζηεκά εηπαζδεοηζηυ γήηδια. ηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία, υπμο 

δ βκχζδ έπεζ απμηηήζεζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία ζε ζφβηνζζδ ιε ημ πανεθευκ, δ 

εηπαίδεοζδ είκαζ ααζζηυ δδιυζζμ ηαζ ημζκςκζηυ αβαευ πμο πνέπεζ κα δζαθοθαπεεί ςξ 

ηέημζμ ιε ηάεε ηνυπμ.  

Έκαξ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ εκίζποζδ ηςκ 

ηάζεςκ ζδζςηζημπμίδζδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ δ οπμαάειζζδ ηαζ απαλίςζδ ηδξ δδιυζζαξ 

εηπαίδεοζδξ. Οζ πμθζηζηέξ ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηαζ μζ ζοκεπαβυιεκεξ εθθείρεζξ ηδξ 

δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ μδδβμφκ ζηδ ζηαδζαηή απαλίςζδ ημο δδιυζζμο ζπμθείμο ηαζ 

ςεμφκ πμθθμφξ βμκείξ ζηδκ ακαγήηδζδ ηδξ «ηαθήξ ζδζςηζηήξ» εηπαίδεοζδξ. ηδκ 

ηάζδ αοηή ζοιαάθθεζ ηαζ ιζα «ιοεμθμβία» πμο ακαπηφζζεηαζ ηονίςξ απυ ηα ιέζα 
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ιαγζηήξ εκδιένςζδξ, πμο ελζδακζηεφεζ ηδκ ζδζςηζηή εηπαίδεοζδ –ζηδκ Δθθάδα ηαζ 

αθθμφ-  ηαζ αδζαθμνεί βζα ηα –ζδιακηζηά, πμθθέξ θμνέξ- επζηεφβιαηα ηδξ δδιυζζαξ. 

Ο αβχκαξ βζα άνζδ υθςκ αοηχκ ηςκ ειπμδίςκ ηαζ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ιζαξ πμζμηζηά 

ακαααειζζιέκδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ είκαζ ακαβηαία ζοκεήηδ βζα ηδ ζοννίηκςζδ 

ηδξ ζδζςηζηήξ εηπαίδεοζδξ. 

Ζ έκηαζδ ηςκ ελεηαζηζηχκ θναβιχκ ζηδ δζάνηεζα ηδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ ηδξ θοηεζαηήξ ααειίδαξ αζχκεηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ βμκείξ ημοξ ςξ 

έιιεζδ πανχεδζδ βζα πνμζθοβή ζε θνμκηζζηήνζμ. Πανάθθδθα, μ ιεβάθμξ ανζειυξ 

ιαεδηχκ πμο ιέκμοκ ιεηελεηαζηέμζ / -εξ, πςνίξ υιςξ δ πμθζηεία κα παίνκεζ ιέηνα βζα 

ηδκ εκίζποζή ημοξ ηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία ημοξ βζα ηζξ ελεηάζεζξ ημο 

επηέιανδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ιζα εκζζποηζηή δζδαζηαθία πμο ζε ιεβάθμ ααειυ 

ζπεδζάγεηαζ ηαζ πνμςεείηαζ απυ ημ ΤΠΔΠΘ πςνίξ ζμαανυηδηα ηαζ παζδαβςβζηή 

εειεθίςζδ, αολάκεζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηδκ ηάζδ βζα ακαγήηδζδ «θφζεςκ» ζηα 

θνμκηζζηήνζα. 

Έκαξ άθθμξ ζμαανυξ ηίκδοκμξ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα, πνμηφπηεζ απυ 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζπεδζάγεηαζ ηαζ εθανιυγεηαζ δ αλζμθυβδζδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο ζε ιζα ζεζνά ζφβπνμκεξ πχνεξ. Οζ 

βεκζηέξ ηαζ απνυζςπεξ ελεηάζεζξ πνμαάθθμκηαζ ςξ «ακηζηεζιεκζηή» ηαζ «αδζάαθδηδ» 

δζαδζηαζία, πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιζα «δίηαζδ» εηηίιδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηάεε ζπμθείμο ηαζ ηάεε εηπαζδεοηζημφ πςνζζηά. Ζ 

«δδιμζζμπμίδζδ» ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηάεε ζπμθείμο, ζηζξ πχνεξ υπμο εθανιυζηδηε 

αοηή δ πμθζηζηή, μδήβδζε ζε ιζα ηαλζκυιδζδ ηςκ ζπμθείςκ ζε δομ ή πενζζζυηενεξ 

ηαηδβμνίεξ, μζ μπμίεξ υιςξ ζε ιεβάθμ ααειυ δεκ ελέθναγακ ηάηζ άθθμ, πανά ηδκ 

επίδναζδ ημο ημζκςκζημ-μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. 

 ιςξ ιε ηδ ζεζνά ηδξ δ δδιμζζμπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηςκ πζκάηςκ 

«ηαηάηαλδξ» ηςκ ζπμθείςκ δδιζμφνβδζε αθοζζδςηέξ ακηζδνάζεζξ, ηαεχξ υζμζ 

ιαεδηέξ ή βμκείξ ημοξ είπακ ορδθέξ εηπαζδεοηζηέξ επζδζχλεζξ (ηονίςξ ζηα εφπμνα 

ημζκςκζηά ζηνχιαηα) πνμζπάεδζακ ιε ηάεε ηνυπμ κα ελαζθαθίζμοκ βζα ηα παζδζά 

ημοξ ιζα εέζδ ζε ηάπμζμ απυ ηα ζπμθεία ηδξ «πνχηδξ ηαπφηδηαξ». Σμ ηεθζηυ 

απμηέθεζια είκαζ κα οθίζηακηαζ ζμαανή «αθαίιαλδ» ιαεδηχκ ιε ηαθέξ επζδυζεζξ ηα 

ζπμθεία πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ πνμαθδιαηζηά απυ ηδκ ανπζηή ηαλζκυιδζδ ηαζ 

ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ιεβαθχκεζ ημ πάζια ακάιεζα ζηα ζπμθεία ηδξ ιζαξ ηαζ ηδξ άθθδξ 

ηαπφηδηαξ. ηδκ ελέθζλδ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ δζαηνίκεζ ηακείξ εφημθα ημκ ηίκδοκμ 

ηδξ δδιζμονβίαξ ζπμθείςκ «δζαθμνεηζηχκ ηαποηήηςκ» ηαζ ηδξ ζηαδζαηήξ 

«βηεημπμίδζδξ». Πνμθακχξ, δεκ πνυηεζηαζ βζα ζεκάνζμ επζζηδιμκζηήξ θακηαζίαξ, 

αθθά βζα ειπεζνίεξ πμο ήδδ πνμέηορακ απυ ακάθμβεξ ελεθίλεζξ ζε άθθεξ πχνεξ ηδξ 

Δονχπδξ – ηαζ υπζ ιυκμ – ιε πζμ παναηηδνζζηζηυ ημ πανάδεζβια ηδξ Βνεηακίαξ. 

Σμ ζφζηδια «απμηέκηνςζδξ» ηδξ εηπαζδεοηζηήξ θεζημονβίαξ πμο ηαηά ηαζνμφξ 

επζπείνδζακ κα πνμςεήζμοκ πμθθέξ ηοαενκήζεζξ ζηδκ Δονχπδ ηαζ αθθμφ έδεζλε ιε 

ζαθήκεζα υηζ μ ααζζηυξ ζηυπμξ δεκ ήηακ ιζα δδιμηναηζηή ηαζ ζοιιεημπζηή 

μνβακςηζηή / δζμζηδηζηή δμιή, αθθά δ ιεηααίααζδ ζηδκ πενζθένεζα ηςκ εοεοκχκ ηαζ 

ηδξ οπμπνδιαημδυηδζδξ, ιε ηδκ πνμμπηζηή κα επζαθδεεί δ ζοιιεημπή ηςκ βμκέςκ 

ηαζ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ ζηδκ ηάθορδ ηςκ μζημκμιζηχκ ακαβηχκ πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ ηα ζπμθεία.  

ημ εηπαζδεοηζηυ ημπίμ εζζαάθθμοκ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ, 

πμο ζοπκά ακαθαιαάκμοκ –ιε ημ αγδιίςημ, θοζζηά– κα ηαθφρμοκ ηάπμζεξ απυ ηζξ 

ααζζηέξ ακάβηεξ θεζημονβίαξ ηςκ ζπμθείςκ. Ζ ζφζθζβλδ ηςκ ζπέζεςκ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ επζπείνδζδξ είκαζ πμθφ πζμ μναηή ζε ημιείξ ηδξ ηεπκζηήξ επαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ, αέααζα, ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.  
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Γζαπζζηχκεηαζ, επίζδξ, υηζ πμθθά απυ ηα ιμκηέθα μνβάκςζδξ ηαζ δζμίηδζδξ ηδξ 

ζπμθζηήξ ιμκάδαξ πμο πνμςεμφκηαζ ηεθεοηαία ζε εονςπασηή ηθίιαηα ααζίγμκηαζ ζηδ 

θμβζηή εκυξ ηεπκμηναηζημφ «ιάκαηγιεκη», πμο ακηζθαιαάκεηαζ ημ ζπμθείμ ζακ ιζα 

επζπείνδζδ πμο πνέπεζ κα θεζημονβεί ιε αάζδ ημοξ κυιμοξ ηδξ αβμνάξ ηαζ κα 

εθανιυγεζ ηεπκζηέξ «δζαπείνζζδξ ηςκ ακενχπζκςκ πυνςκ» ζφιθςκα ιε ηζξ εκημθέξ 

ηδξ ζενανπίαξ. 

ε ηέημζεξ ζοκεήηεξ δ ζδζςηζημπμίδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ειθακίγεηαζ ςξ ηάηζ 

παναπάκς απυ μναηυ ηίκδοκμ. Πνυηεζηαζ βζα έκα γήηδια ηενάζηζαξ ημζκςκζηήξ 

ζδιαζίαξ, πμο πνέπεζ κα ζοκεβείνεζ ημκ εηπαζδεοηζηυ ηυζιμ, ημ ζφκμθμ ηδξ 

ημζκςκίαξ. 

1.4.2. Σν άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο θαη ε ίδξπζε ηδησηηθώλ / «κε θξαηηθώλ» 

πελεπηζηεκίσλ. Καηάξγεζε ησλ Κέληξσλ Διεύζεξσλ πνπδώλ.  

Πάβζα εέζδ ημο ηθάδμο ιαξ, υπςξ ηαζ βεκζηυηενα ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ημο 

ζοκδζηαθζζηζημφ ηζκήιαημξ, ήηακ ηαζ παναιέκεζ ε δηαθχιαμε ηνπ δεκφζηνπ θαη 

δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο ζε υθα ηα επίπεδα, απυ ημ πνςημαάειζμ ςξ ημ 

ηνζημαάειζμ. Ζ εέζδ ιαξ αοηή ανίζηεηαζ ζε ανιμκία ιε ηδκ εονφηενδ θασηή 

απαίηδζδ βζα ακαααειζζιέκδ δδιυζζα δςνεάκ παζδεία ηαζ βζα δζαζθάθζζδ ηςκ ίζςκ 

εοηαζνζχκ ζηδ ιυνθςζδ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ κέςκ.  

ζμ ηαζ ακ εεςνείηαζ αοημκυδημ, πνέπεζ κα ημκίγμοιε ζε ηάεε πενίζηαζδ υηζ δ 

παζδεία είκαζ ημζκςκζηυ αβαευ βζαηί ζοιθένεζ ηαζ ηδκ ημζκςκία ζοκμθζηά, απυ ηάεε 

άπμρδ, κα πανέπεηαζ ακελάνηδηα απυ ηζξ μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηάεε πμθίηδ, ιε 

ζηυπμ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ζηακμηήηςκ υθςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ. Μζα ηέημζα ακηίθδρδ 

είκαζ ηαζ ημζκςκζηά δίηαζδ ηαζ δδιμηναηζηή.   

Γζα ημκ ηθάδμ ιαξ, δ εηπαίδεοζδ δεκ ιπμνεί κα ελανηάηαζ, μζημκμιζηά ή ιε 

άθθμοξ ηνυπμοξ, απυ ηδ αμφθδζδ ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ηδξ αβμνάξ. Ο νυθμξ ημο 

ηνζημαάειζμο εηπαζδεοηζημφ ζδνφιαημξ είκαζ πμθοδζάζηαημξ ηαζ πμθοζήιακημξ, ηαζ 

ζε ηαιζά πενίπηςζδ δεκ ιπμνεί κα ημο ακαηίεεηαζ μ νυθμξ ηδξ οπμζηήνζλδξ ηςκ 

μζημκμιζηχκ επζδζχλεςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ. ε έκα ηέημζμ εκδεπυιεκμ, ημ 

Πακεπζζηήιζμ αηονχκεζ μοζζαζηζηά ηδκ απμζημθή ημο, πμο είκαζ κα απμηεθεί γχζα 

ζοκείδδζδ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ ηαζ πανάβμκηα ζοκμθζηήξ ηαζ μθυπθεονδξ 

ακάπηολδξ ηδξ ημζκςκίαξ ζε υθεξ ηζξ εηθάκζεζξ ημο πμθζηζζιμφ. Οζ δναζηδνζυηδηέξ 

ημο πενζμνίγμκηαζ ζε έκα ιζηνυ θάζια ημοξ, αοηυ πμο εκδζαθένεζ ημκ επζπεζνδιαηζηυ 

ηυζιμ. 

Οζ πνςημαμοθίεξ πμο ακαθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ πζέζεζξ πμο αζημφκηαζ βζα 

«απεθεοεένςζδ ηδξ παζδείαξ» ηαζ βζα ίδνοζδ «ιδ ηναηζηχκ» ηαζ «ιδ 

ηενδμζημπζηχκ» πακεπζζηδιίςκ, πμο πενκμφκ οπμπνεςηζηά απυ ηδκ ακαεεχνδζδ 

ημο άνενμο 16 ημο οκηάβιαημξ, δζαπκέμκηαζ απυ ιζα ακηίθδρδ πμο αληηκεησπίδεη 

ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε σο αγνξά εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Μζα πανυιμζα 

ακηίθδρδ, άθθςζηε, πνμςεεί ζοζηδιαηζηά ηαζ μ Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Διπμνίμο, 

ιε ηδ ζοιθςκία GATS.  

Ακ βίκεζ απμδεηηή αοηή δ ακηίθδρδ, ακαηνέπμκηαζ ζοκμθζηά μζ ανπέξ ηαζ μζ 

αλίεξ πάκς ζηζξ μπμίεξ ζηδνίπεδηε ημ πακεπζζηήιζμ ζηδ κευηενδ ζζημνία ιαξ ςξ 

ακελάνηδημξ ηαζ αοημδζμίηδημξ εεζιυξ πμο πνμάβεζ ηδκ ένεοκα, ηδ δζδαζηαθία ηαζ 

ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ημο ζημπαζιμφ. Ζ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ 



 43 

μδδβείηαζ ζηδκ αζθοηηζηή πνυζδεζή ηδξ ζηζξ επζδζχλεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ μθζβανπίαξ. 

Σοπυκ εθανιμβή αοηχκ ηςκ ελαββεθζχκ εα μδδβήζεζ ζημ κα ααθηίγμκηαζ 

«πακεπζζηήιζα» μζ ηάεε θμβήξ ειπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ πμο αοημπνμζδζμνίγμκηαζ ςξ 

«ημθέβζα». Αοηή δ πνμμπηζηή δεκ ιπμνεί πανά κα ιαξ ανίζηεζ νζγζηά ακηίεεημοξ.  

Σαοηυπνμκα, είκαζ θακενυ υηζ μ δδιυζζμξ παναηηήναξ ηδξ ηνζημαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ δζαζθαθίγεζ ηαζ ηδκ πμζυηδηά ηδξ. Πναβιαηζηά, δ ηνζημαάειζα 

εηπαίδεοζδ ζηδκ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα ηςκ ζπμθχκ ηαζ ηιδιάηςκ ηδξ δεκ ιπμνεί 

κα θεζημονβήζεζ αθθζχξ. Σα ζδζςηζηά ηεθάθαζα ηαηεοεφκμκηαζ, υπςξ δείπκεζ ηαζ δ 

πνάλδ, ιυκμ ζε πμθφ παιδθμφ ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηιήιαηα, πμο δεκ πνεζάγμκηαζ 

δαπακδνέξ πάβζεξ εβηαηαζηάζεζξ, ενβαζηήνζα ηαζ ηθζκζηέξ, ιε πενζμνζζιέκεξ 

πακημζμηνυπςξ ηζξ δαπάκεξ ημοξ. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ πμο δεκ έπμοκ ακαπηοπεεί 

ζδζςηζηά πακεπζζηήιζα ιε ηδκ «επζπεζνδιαηζηή» έκκμζα ηαζ ζε άθθεξ πχνεξ, ιε 

εθάπζζηεξ, ίζςξ, ελαζνέζεζξ. 

ηδκ μοζία, δ επζπεζνμφιεκδ ακαεεχνδζδ ημο άνενμο 16 ημο οκηάβιαημξ εα 

μδδβήζεζ ζε ιεηάεεζδ εκυξ ιένμοξ ημο ηυζημοξ ζπμοδχκ, ιε ηδ ιμνθή δζδάηηνςκ, 

βζα ιζα ιενίδα κέςκ ζημκ μζημβεκεζαηυ πνμτπμθμβζζιυ. Θα ζοιαάθεζ, επίζδξ, ζε 

κμιζιμπμίδζδ ηδξ οπάνπμοζαξ πανακμιίαξ οπυ ηδκ πίεζδ μνζζιέκςκ μδδβζχκ ηδξ 

Δ.Δ. ηαζ ζε εηπηχζεζξ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ ζπμοδχκ. Θα εκζζπφζεζ, ηέθμξ, θαζκυιεκα 

πνδιαηζζιμφ ηαζ ειπμνίαξ ηςκ ηίηθςκ ζπμοδχκ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ ζδζςηζηή 

δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ή ζε άθθμοξ ημιείξ ηδξ ζδζςηζηήξ πνςημαμοθίαξ. 

ε υ,ηζ αθμνά, ηέθμξ, ηδκ πνμζδμηία βζα ιείςζδ ηδξ θμζηδηζηήξ ιεηακάζηεοζδξ, 

είκαζ ελαζνεηζηά αιθίαμθμ ακ εα πενζμνζζηεί ηαζ ιάθζζηα ζε ζδιακηζηυ ααειυ. 

Μεβάθμ ιένμξ υζςκ επζθέβμοκ ζπμοδέξ ζημ ελςηενζηυ ζε ζαηνζηέξ ή πμθοηεπκζηέξ 

ηαηεοεφκζεζξ, ζε εεηζηέξ επζζηήιεξ, βεςπμκζηέξ η.θπ. ή θυβς ημο εεςνμφιεκμο 

ορδθμφ επζπέδμο ηάπμζςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηιδιάηςκ λέκςκ πακεπζζηδιίςκ, ημ πζμ 

πζεακυ είκαζ υηζ εα ζοκεπίζμοκ κα ημ ηάκμοκ ηαζ ζημ ιέθθμκ. Οφηε είκαζ επίζδξ 

ακηζθδπηυ πχξ εα επζδνάζεζ μ ακηαβςκζζιυξ ηςκ ζδζςηζηχκ ηνζημαάειζςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ιε ηα δδιυζζα ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ ακχηαηδξ παζδείαξ 

ζηδ πχνα ιαξ. 

Ζ απάκηδζδ ζημ πνυαθδια ηδξ θμζηδηζηήξ ιεηακάζηεοζδξ δεκ είκαζ δ εθεφεενδ 

ίδνοζδ ζδζςηζηχκ πακεπζζηδιίςκ αθθά δ δζεφνοκζδ ηδξ δδιυζζαξ ακχηαηδξ 

εηπαίδεοζδξ, ηάηζ πμο, άθθςζηε, απμηεθεί δζεεκή ηάζδ. Ζ εθεφεενδ πνυζααζδ ζηα 

ΑΔΗ ηαζ ΑΣΔΗ πμο πνμηείκεζ δ ΟΛΜΔ εα ζοιαάθεζ μοζζαζηζηά πνμξ αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ. Ζ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ελανηάηαζ 

απυ ημοξ επανηείξ πυνμοξ, ηδκ ακάπηολδ ηδξ ένεοκαξ, ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ 

υπζ απυ ηδ ιεηααίααζδ ιένμοξ ηςκ δαπακχκ ζημοξ ζπμοδαζηέξ. 

Δίκαζ θακενυ, θμζπυκ, υηζ δεκ έπεζ ακάβηδ ζήιενα δ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ, ηαζ 

ηα πακεπζζηήιζά ιαξ, απυ ζηνμθή πνμξ ηδκ ζδζςηζηή παζδεία ηαζ οπμηαβή ηδξ ζηζξ 

ηενδμζημπζηέξ δζαεέζεζξ ηςκ αβμνχκ. Αοηυ πμο πνεζάγεηαζ επζηαηηζηά είκαζ δ 

αθεηδψιεπηε ζηήξημε θαη ε νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα 

κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ζηηο 

κνξθσηηθέο αλαδεηήζεηο ησλ λέσλ ηεο.  

ζμ μζ δαπάκεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ανίζημκηαζ ζηα ηαηχηαηα επίπεδα ακάιεζα 

ζηζξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, υζμ ηα εηπαζδεοηζηά ιαξ ζδνφιαηα ζηεβάγμκηαζ 

ζε αηαηάθθδθα ηαζ επζηίκδοκα ηηίνζα, υζμ μζ θεζημονβμί ηδξ παζδείαξ 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ πανίεξ απυ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ, υζμ μζ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ ζηδκ 
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ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, υπςξ ηαζ ζηα άθθα επίπεδα ηδξ εηπαίδεοζδξ, βίκμκηαζ 

μθμέκα ηαζ πζμ εθαζηζηέξ ηαζ επζζθαθείξ, ημ ιέθθμκ ηδξ εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ εα βίκεηαζ πζμ δοζμίςκμ.  

Σμ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια ηδξ πχναξ ιαξ ιαγί ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ θμνείξ 

ηαζ ημοξ θμζηδηέξ αβςκίγεηαζ βζα έκα δδιυζζμ πακεπζζηήιζμ, πμο: 

 πνμάβεζ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ ηαζ οπδνεηεί ιε δζαθάκεζα ηδκ επζζηδιμκζηή 

ένεοκα ζημ πχνμ ηδξ ημζκςκίαξ, ημο πμθζηζζιμφ, ηδξ θφζδξ ηαζ ημο 

πενζαάθθμκημξ, ιε δζανηή επίβκςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ημο εοεφκδξ∙ 

 ζοκδέεζ ηδ δδιζμονβζηή ημο δναζηδνζυηδηα ιε ηα πνμαθήιαηα ακάπηολδξ, 

παζδείαξ, οβείαξ, πμθζηζζιμφ ηαζ πενζαάθθμκημξ, ζηδκ ηαηεφεοκζδ ιζαξ 

πμθοδζάζηαηδξ ακάπηολδξ ηδξ ημζκςκίαξ∙ 

 δζαιμνθχκεζ ημ επζζηδιμκζηυ δοκαιζηυ πμο εα ζηεθεπχζεζ υθμοξ ημοξ ημιείξ 

ηδξ ημζκςκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ, ιε ααεζά ζοκείδδζδ ημο 

ημζκςκζημφ ημο νυθμο∙ 

 απμηεθεί, ηέθμξ, ηδκ ‘θξηηηθή ζπλείδεζε’ ηδξ ημζκςκίαξ απέκακηζ ζε ηάεε 

ιμνθή εηιεηάθθεοζδξ, πνμκμιίςκ, ημζκςκζηήξ αδζηίαξ ηαζ ζημηαδζζιμφ. 

 

Καηάξγεζε ησλ Κέληξσλ Διεπζέξσλ πνπδώλ – όρη ζηα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα  

 

Με ηδ θεζημονβία  ηςκ  Κέκηνςκ  Δθεοεένςκ πμοδχκ ζηδκ Δθθάδα πμο πανέπμοκ 

πηοπίμ αθθμδαπχκ Πακεπζζηδιίςκ πανααζάγεηαζ  ημ άνενμ 16 ημο οκηάβιαημξ, 

αθμφ ζφιθςκα ιε αοηυ «μζ ζδζχηεξ δεκ επζηνέπεηαζ κα έπμοκ ζδνφιαηα ακςηάηςκ 

ζπμθχκ. Ακχηαηδ εηπαίδεοζδ πανέπεηαζ ιυκμ απυ Νμιζηά Πνυζςπα Γδιμζίμο 

Γζηαίμο». 

 Καζ εκχ  δ πανεπυιεκδ παζδεία μθείθεζ κα ελαζθαθίγεζ μοζζαζηζηή ιυνθςζδ ηαζ κα 

είκαζ απαθθαβιέκδ απυ επζννμέξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ή άθθςκ μζημκμιζηχκ 

παναβυκηςκ πμο εφθμβα εα επζδίςηακ κα ηδκ ηαηεοεφκμοκ ιε ηνζηήνζμ ηα πνυζηαζνα 

μθέθδ ημοξ, ιε ηδ θεζημονβία πανανηδιάηςκ ηςκ ημθεβίςκ επζπεζνείηαζ αηυια ιζα 

αβμναία πανέιααζδ ζημ ζφζηδια ηδξ ακχηαηδξ εηπαίδεοζδξ. Δπζπθέμκ,  δ 

θεζημονβία ημοξ εζζάβεζ ακαπυθεοηηα ηδκ ηαηαννάηςζδ ηδξ ζηάειδξ ηςκ ζπμοδχκ, 

εθυζμκ ιε ηδκ ηζκδηζηυηδηα ηςκ ζπμοδαζηχκ βίκμκηαζ ζηδκ μοζία ακελέθεβηηεξ. 

Αηυιδ ηαζ υηακ πνυηεζηαζ βζα έκα ζοιπαβή εηπαζδεοηζηυ ηφηθμ, ζε πακεπζζηήιζμ 

ημο ελςηενζημφ, οπάνπεζ πάκημηε ζμαανυξ πνμαθδιαηζζιυξ βζα ηδκ πμζυηδηά ημο, ακ 

δδθαδή ημ πακεπζζηήιζμ αοηυ εεςνείηαζ μιμηαβέξ απυ ημ ΓΗΚΑΣΑ, πμο εα ηθδεεί 

κα ακαβκςνίζεζ ηδκ ζζμηζιία ημο δζπθχιαημξ. Δίκαζ, θμζπυκ, πνμθακέξ υηζ ιε 

επζβναθυιεκα ή ρεοδεπίβναθα πανανηήιαηα ημθεβίςκ ηαζ ιε ηαηαηενιαηζζιέκδ 

θμίηδζδ, πμο εα απμδίδεζ έκακ ηίηθμ ζπμοδχκ ιε αενμζζηζηή ζοκεηηίιδζδ ηδξ 

πανμοζίαξ ημο ζπμοδαζηή ζε δζάθμνα ηνζημαάειζα εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα ηδξ 

Δθθάδαξ ηαζ ηδξ αθθμδαπήξ, είκαζ ακαιεκυιεκδ δ μθέενζα επίδναζδ ζημ επίπεδμ ηςκ 

επζζηδιυκςκ πμο εα  απμηεθέζμοκ ημ ιεθθμκηζηυ επζζηδιμκζηυ δοκαιζηυ ηδξ πχναξ. 

οπκά οπμζηδνίγεηαζ υηζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ Κέκηνςκ Δθεφεενςκ πμοδχκ 

επζαάθθεζ εεζιζηά δ Δονςπασηή Έκςζδ (ΔΔ). Η εθθδκζηή κυβέρνηση, εζδζηυηενα, 

ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ να αναγνωρίσει τα ΚΕΣ προσφεύγει στο επζπείνδια ημο 

«καταναγκασμμφ» (και ταυτόχρονα «άλλοθι») της Ε.Ε., για να παρακάμψει τις 

συνταγματικές διατάξεις που εμποδίζουν την πλήρη παράδοση της 
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ασυδοσία των «κανόνων» της αγοράς. 

Επικαλείται το άρθρο 28 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι «… κανόνες του 

διεθνούς δικαίου.. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού 

δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου» προκειμένου 

να παρακάμψει το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος. Επίσης, προβάλλει και 

την Οδηγία  36/2005 της Ε.Ε, με την οποία αναγνωρίζονται ισότιμα 

επαγγελματικά δικαιώματα σε κατόχους τίτλων τριετούς διάρκειας διαφόρων 

Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, με αυτά των πτυχιούχων τετραετούς και 

πενταετούς διάρκειας σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων.  

Ωζηυζμ, αοηή δ άπμρδ είκαζ εζθαθιέκδ. Σμ ζπεηζηυ εεζιζηυ πθαίζζμ ηδξ ΔΔ 

πενζμνίγεηαζ ζημ νοειίζεζ υζα ακαθένμκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

ηαηάνηζζδξ ηαζ ηςκ πηοπίςκ ςξ επαββεθιαηζηχκ πνμζυκηςκ ζηδ αάζδ ηδξ ζζμηζιίαξ, 

ιε ζηυπμ ηδκ εθεφεενδ ιεηαηίκδζδ ηςκ επζζηδιυκςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ΔΔ. Ζ ΔΔ δεκ 

έπεζ ανιμδζυηδηα κα παίνκεζ ιέηνα βζα ηδκ ακχηαηδ παζδεία, δ μπμία ακήηεζ ζηδκ 

ανιμδζυηδηα ηάεε πχναξ ιέθμοξ. Δηείκμ πμο ιπμνεί κα επζαάθεζ ζηζξ πχνεξ ιέθδ 

είκαζ δ επαγγεικαηηθή εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηδξ, πνάβια πμο ιεηαθνάγεηαζ ζε 

ακαβκχνζζδ ηςκ πηοπίςκ πακεπζζηδιίςκ άθθςκ πςνχκ, πάκημηε υιςξ οπυ υνμοξ ηαζ 

ιε ζημπυ ηδκ επαββεθιαηζηή δναζηδνζυηδηα. Γδθαδή, έκα ηνάημξ ηδξ ΔΔ πμο 

οπμδέπεηαζ ζηα υνζα ηδξ επζηνάηεζάξ ημο έκα επζζηήιμκα πμο έθααε ημ πηοπίμ ημο ζε 

άθθμ ηνάημξ ηδξ ΔΔ, δεκ έπεζ ημ δζηαίςια κα ημο απαβμνεφζεζ ηδκ άζηδζδ ημο 

επαββέθιαηυξ ημο εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο. Ζ ίδζα ακαβκχνζζδ ιπμνεί κα ζζπφζεζ αηυιδ 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ιένμξ ηςκ ζπμοδχκ ημο ζοβηεηνζιέκμο επζζηήιμκα 

πναβιαημπμζήεδηε ζηδ πχνα οπμδμπήξ. Αθθά βζα ημ ιένμξ αοηυ ηςκ ζπμοδχκ, δ 

πχνα ζηδκ μπμία αοηέξ πναβιαημπμζήεδηακ ιπμνεί κα πνμαθέρεζ εββοήζεζξ. Ακ, π.π., 

ακαθενεμφιε ζηδκ εθθδκζηή πενίπηςζδ, ημ εθθδκζηυ ηνάημξ έπεζ ημ δζηαίςια κα 

πνμαθέρεζ εββοήζεζξ βζα ιένμξ ηςκ ζπμοδχκ ημ μπμίμ πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ 

Δθθάδα, π.π. αάζεζ ζοιαάζεςκ δζηαζυπνδζδξ (franchising). Σμ εκδζαθένμκ είκαζ υηζ 

έκαξ απθυξ κυιμξ ανηεί βζα ηδ εέζπζζδ αοηχκ ηςκ εββοήζεςκ απυ ηδκ εθθδκζηή 

πμθζηεία ηαζ ιάθζζηα ιέζα ζηα υνζα ημο ζζπφμκημξ οκηάβιαημξ. 
16

 

ημ επζπείνδια αοηυ πνέπεζ κα πνμζηεεεί υηζ, ακ ακαεεςνδεεί ημ άνενμ 16 ημο 

οκηάβιαημξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ίδνοζδξ ζδζςηζηχκ πακεπζζηδιίςκ ακμίβεζ 

έκαξ δνυιμξ, ηαζ ιάθζζηα πςνίξ δοκαηυηδηα επζζηνμθήξ, βζα ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ 

ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. Οοζζαζηζηά, εκζζπφεηαζ δ πζεακυηδηα ελάνηδζδξ ηςκ 

ηνζημαάειζςκ ζδνοιάηςκ απυ ζδζςηζηά ηέκηνα πθμφημο ηαζ ελμοζίαξ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα πνμχεδζδξ ζδζςηζηχκ ζοιθενυκηςκ. Πνμζδίδεηαζ, έηζζ, ζημκ ζδζςηζηυ 

ημιέα ηαεμνζζηζηυξ νυθμξ ζε υ,ηζ αθμνά ημκ ημζκςκζηυ νυθμ ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ 

πενζεπυιεκμ ημο πακεπζζηδιίμο.
17

 

Γεκζηυηενα, μ εεκζηυξ κμιμεέηδξ έπεζ ημ δζηαίςια κα απαβμνεφζεζ βεκζηά ηαζ 

ζοκμθζηά ηδ δζηαζυπνδζδ (franchising) βζα ηζξ οπδνεζίεξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. 

Δπζπθέμκ, δ εθθδκζηή Πμθζηεία έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα επζαάθεζ «δμηζιαζία 

επάνηεζαξ» ζημοξ πηοπζμφπμοξ ηςκ ΚΔ ηαζ ηςκ ημθεβίςκ, εθυζμκ δζαπζζηχκμκηαζ 

                                                 
16

 Βθ. ηαζ: ηαευπμοθμξ, Μ.: «Οζ ηνεζξ ηίκδοκμζ βζα ηδκ ακχηαηδ εηπαίδεοζδ», ζημ: Ηκζηζημφημ Νίημξ 

Πμοθακηγάξ: Η ππεξάζπηζε ηνπ άξζξνπ 16 θαη ε αθαδεκατθή αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ παλεπηζηεκίνπ, 

Αεήκα 2007, ζ. 39-49. 
17

 Βθ. ηαζ ηαευπμοθμξ, Μ., υ.π. 
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«ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ υζμκ αθμνά ηδ δζάνηεζα ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

εηπαίδεοζδ πμο απαζηείηαζ ζημ ηνάημξ ιέθμξ οπμδμπήξ. Δίκαζ επίζδξ ζηδκ εοπένεζα 

ηδξ εθθδκζηήξ Πμθζηείαξ κα αάθεζ ημκ πήπο πμθφ ρδθά αλζχκμκηαξ ηδκ ελμιμίςζδ 

ηςκ ηνζηδνίςκ θεζημονβίαξ ηςκ «ημθεβίςκ» ιε ηα δδιυζζα ΑΔΗ ηαζ κα ηα οπμαάθεζ ζε 

αλζμθυβδζδ
18

. 

Η ανεξέλεγκτη λειτουργία στην Ελλάδα των Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών 

που παρέχουν πτυχίο αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την κοινοτική νομοθεσία είναι πιθανόν να 

οδηγήσει στην αναγνώριση των διπλωμάτων αυτών. παρά τις συνεχείς 

διαβεβαιώσεις των Υπουργών Παιδείας ότι η χώρα μας δεν αναγνωρίζει τα 

Κ.Ε.Σ. ως ανώτατα ιδρύματα. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως, οι ευθύνες της 

ελληνικής κυβέρνησης θα είναι τεράστιες. Ήδη τα Κ.Ε.Σ. διεκδικούν την 

αναγνώριση των πτυχίων αυτών με τον ίδιο τρόπο που ισχύει στην αγορά 

εργασίας των χωρών όπου είναι η έδρα αυτών των Πανεπιστημίων με το 

επιχείρημα ότι η Οδηγία 36/2005 για την «αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων» παράγει από 20/10/2007 έννομα αποτελέσματα ανεξάρτητα από 

το πότε θα ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη. Πέρα από το σοβαρό 

πρόβλημα της δικαστικής έκβασης για τους μέχρι τώρα αποφοίτους 

δημιουργείται ένα μείζον συνταγματικής τάξης πρόβλημα: Η λειτουργία των 

Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών που παρέχουν πτυχία αλλοδαπών 

Πανεπιστημίων έρχεται σε κατάφωρη σύγκρουση με το άρθρο 16 του 

Συντάγματος. 

 

Ωζηυζμ, οπάνπεζ άιεζδ θφζδ ημο πνμαθήιαημξ ηαζ άνζδ αοημφ ημο ανκδηζημφ 

εκδεπυιεκμο. Με αάζδ ημ άνενμ 82, παν. 1 ημο οκηάβιαημξ, πμο μνίγεζ υηζ «Ζ 

Κοαένκδζδ ηαεμνίγεζ ηαζ ηαηεοεφκεζ ηδ βεκζηή πμθζηζηή ηδξ Υχναξ, ζφιθςκα ιε 

ημοξ μνζζιμφξ ημο οκηάβιαημξ…», ιπμνεί δ ηοαένκδζδ κα πνμπςνήζεζ αιέζςξ 

ζηδκ άνζδ ηδξ άδεζαξ θεζημονβίαξ ηςκ Κέκηνςκ Δθεοεένςκ πμοδχκ πμο 

ζοκενβάγμκηαζ ιε λέκα Πακεπζζηήιζα ιε ζοιθςκία δζηαζυπνδζδξ (franchising), 

δεδμιέκμο υηζ αοηυ ένπεηαζ ζε πθήνδ ζφβηνμοζδ ιε ημ άνενμ 16, παν. 5 ημο 

οκηάβιαημξ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ «Ζ ακχηαηδ εηπαίδεοζδ πανέπεηαζ απμηθεζζηζηά 

απυ ζδνφιαηα πμο απμηεθμφκ κμιζηά πνυζςπα δδιμζίμο δζηαίμο ιε πθήνδ 

αοημδζμίηδζδ», ηαεχξ ηαζ ιε ημ άνενμ 16, παν. 8, πμο πνμαθέπεζ υηζ « Ζ ζφζηαζδ 

ακςηάηςκ ζπμθχκ απυ ζδζχηεξ απαβμνεφεηαζ». Δάκ βίκεζ αοηυ, ηαζ ημ άνενμ 16 

ζηδνίγεηαζ ηαζ ημ φκηαβια, αθθά ηαζ δ Οδδβία 36/2005 ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμφκ,  

ηαεχξ δεκ εα δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα πανά ιυκμκ βζα υζμοξ ιέπνζ ηχνα έπμοκ 

οπάνλεζ απυθμζημζ απυ ηα Κέκηνα Δθεοεένςκ πμοδχκ. Με ηδκ άνζδ ηδξ άδεζαξ 

θεζημονβίαξ αοηχκ ηςκ Κέκηνςκ Δθεφεενςκ πμοδχκ επζθφεηαζ ηάεε οπάνπμοζα ή 

                                                 
18

 Βθ., ζπεηζηά, Βεκζγέθμξ, Δ., Αηδέληα 16, Πυθζξ, Αεήκα 2007. Δπίζδξ, ζπεηζηυ δδιμζίεοια ημο 

Καθμηαζνζκμφ, Α., ζηδκ εθδι. Σα Νέα, 30-10-2007) 
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εκδεπυιεκδ ζφβηνμοζδ ημζκμηζηήξ ηαζ εεκζηήξ κμιζιυηδηαξ, αθμφ ιε αάζδ ηδ 

οκεήηδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, άνενμ 251, παν. 7, « δ Κμζκυηδηα ζέαεηαζ 

πθήνςξ ηδκ ανιμδζυηδηα ηςκ Κναηχκ ιεθχκ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ 

ηδκ μνβάκςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ», εέζδ πμο επακαθαιαάκεηαζ ηαζ ζηδ 

Μεηαννοειζζιέκδ οκεήηδ ηδξ Λζζααυκαξ». 

 

 



 48 

 

2. ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΩΝ  
 

Πιήξε εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά  θαη ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα γηα ηνπο 

αλαπιεξσηέο· 12κελε ζύκβαζε εξγαζίαο· λα κελ απνιπζεί θαλείο αλαπιεξσηήο· 

δηνξηζκό όισλ ησλ αλαπιεξσηώλ κεηά από ηξεηο ζπκβάζεηο (αλώηαην όξην), κε 

βάζε ηελ πξνϋπεξεζία ηνπο  

 

      Έκα απυ ηα ιεβαθφηενα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ ημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια ηαζ εζδζηυηενα μζ έθθδκεξ εηπαζδεοηζημί είκαζ δ εθαζηζημπμίδζδ ηςκ ενβαζζαηχκ 

ζπέζεςκ ιε ηδκ επέηηαζδ ημο εεζιμφ ημο ακαπθδνςηή ηαζ ημο ςνμιίζεζμο ηαεδβδηή. Ζ 

ιυκζιδ ενβαζία ηίεεηαζ οπυ αίνεζδ ηαζ μζ «βηνίγεξ γχκεξ» ηδξ ενβαζζαηήξ ααεααζυηδηαξ ηαζ 

ηδξ πενζπθάκδζδξ ζημ πχνμ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ αολάκμκηαζ. 

    Μεηά ηδκ ηαηάνβδζδ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ «Δπεηδνίδαξ» μ εεζιυξ ηςκ ακαπθδνςηχκ, ηαζ 

πμθφ πενζζζυηενμ ηςκ ςνμιζζείςκ, εθανιυγεηαζ ιε ηνυπμ πμο εζζάβεζ κέα ήεδ ζηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ημο δζηαζχιαημξ ζηδκ ενβαζία ηαζ ηςκ ίδζςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Ήεδ ηάεε 

άθθμ πανά πνδζηά, αθμφ ηίπμηε δεκ είκαζ δεδμιέκμ. Ζ έθθεζρδ ζηαεενήξ πνμμπηζηήξ 

ηαηαδζηάγεζ κέμοξ ακενχπμοξ ζε δζανηή ακαζθάθεζα, εκχ δ αδήνζηδ ακάβηδ βζα ενβαζία 

ημφξ ακαβηάγεζ κα απμδέπμκηαζ δοζαάζηαηημοξ ενβαζζαημφξ υνμοξ. Ζ πενζβναθή αοηή δε 

θακηάγεηαζ ηακείξ υηζ είκαζ ημ ηαθφηενμ οπυααενμ βζα έκακ άκενςπμ πμο ηαθείηαζ κα 

δζδάλεζ, κα ειπκεφζεζ, κα δδιζμονβήζεζ. 

   Κάεε πνυκμ πζθζάδεξ ακαπθδνςηέξ ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ 

ιεηαηζκμφιεκμζ απυ ηδ ιζα άηνδ ηδξ Δθθάδαξ ζηδκ άθθδ. Μάθζζηα, είκαζ αδφκαημ κα 

πνμβναιιαηίζμοκ ηδ δζαιμκή ημοξ έβηαζνα, αθμφ πμηέ δεκ λένμοκ ηζ ηφπδ εα έπμοκ, ηαεχξ 

ηα δεδμιέκα ζοκεπχξ αθθάγμοκ.  

   Κάεε πνυκμ πζθζάδεξ εηπαζδεοηζημί, πμθθμί απυ ημοξ μπμίμοξ ενβάγμκηαζ ζημ δδιυζζμ 

πέκηε ηαζ πενζζζυηενα πνυκζα, ημζημφκ ιε αβςκία ημοξ πίκαηεξ ζημοξ μπμίμοξ 

πενζθαιαάκμκηαζ, ιε ηαηάηαλδ πμο βζα πίθζμοξ θυβμοξ δζανηχξ ιεηααάθθεηαζ. Παζδαβςβζηή 

ηαηάνηζζδ, πνμτπδνεζία ηαζ είδμξ πνμτπδνεζίαξ (πμθθμί οπμρήθζμζ ακαπθδνςηέξ έπμοκ 

ηαημπονχζεζ πνμτπδνεζία ζε ζπμθέξ πμο δεκ ακαβκςνίγμκηαζ απυ ηδ κμιμεεζία, υπςξ ΗΔΚ, 

ΟΑΔΓ η.η.θ.) αθθάγμοκ ζοκεπχξ ηδ ζφκεεζδ ηςκ πζκάηςκ δζμνζζιμφ. Άθθμζ πήνακ ιυνζα 

πνμτπδνεζίαξ δζπθά, βζαηί είπακ ηδκ «ηφπδ» κα ηθδεμφκ ζε δοζπνυζζηδ πενζμπή, άθθμζ 

πανειαάθθμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ ηςκ ακαπθδνςηχκ ςξ απμθοιέκμζ ζδζςηζηχκ ζπμθείςκ 

«ζηέθκμκηαξ» πμθθέξ εέζεζξ πίζς ζηδ ζεζνά δζμνζζιμφ ημοξ «άηοπμοξ» πμο δεκ είπακ ημ 

ιέζμ κα πνμζθδθεμφκ ζηδ δδιυζζα εηπαίδεοζδ ηζ έκα ζςνυ άθθεξ αθθαβέξ ένπμκηαζ ηάεε 

πνυκμ κα ιεηααάθμοκ ηα δεδμιέκα.  

   Με ηδκ εθπίδα είηε ημο ιυκζιμο δζμνζζιμφ είηε ιζαξ ιαηνυπνμκδξ ελαζθάθζζδξ ημο 

δζηαζχιαημξ έζης ζηδκ ακαπθήνςζδ, χζηε κα ιδ ανίζημκηαζ ζε ζοκεπή ηαηάζηαζδ 

ακενβίαξ, αθθά κα ενβάγμκηαζ ηαζ κα πθδνχκμκηαζ βζα 8 πενίπμο ιήκεξ ημ πνυκμ, ηάεε πνυκμ 

ιεθεημφκ βζα κα είκαζ έημζιμζ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηα ηαεήημκηά ημοξ, απμηημφκ ηδ δζδαηηζηή 

ηαζ δζμζηδηζηή ειπεζνία ηδξ εηπαίδεοζδξ βκςνίγμκηαξ υηζ πζεακχξ ηάπμηε δε εα ημοξ 

πνεζάγεηαζ. 

   Δίκαζ θακενυ υηζ δ ακάβηδ ζε ιυκζιμ πνμζςπζηυ ζηδ Μέζδ Δηπαίδεοζδ είκαζ δζανηήξ ηαζ 

δεκ ηαθφπηεηαζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ ηαη’ έημξ δζμνζγμιέκςκ. Γεκ είκαζ δοκαηυκ 5.000 πενίπμο 

ακαπθδνςηέξ πμο πνμζθαιαάκμκηαζ εηδζίςξ κα ιδκ ακηζζημζπμφκ ζε πναβιαηζηυ ανζειυ 

ηεκχκ ημοθάπζζημκ ηαηά ημ ήιζζο. Σμ ΤΠΔΠΘ ζοβηαθφπηεζ ημκ πναβιαηζηυ ανζειυ ηεκχκ 

ιε ιεεμδεφζεζξ υπςξ πνμθμνζηέξ πζέζεζξ ζηζξ ηαηά ηυπμοξ δζεοεφκζεζξ ηαζ απ’ αοηέξ  ζηζξ 

ζπμθζηέξ ιμκάδεξ κα ιδ δίκμκηαζ υθα ηα ηεκά.  

Ζ ιδ ηάθορδ ηςκ ηεκχκ ιε δζμνζζιμφξ ιυκζιμο πνμζςπζημφ έπεζ ηζξ ελήξ ζοκέπεζεξ: 

 ηδκ ηαεοζηένδζδ ηδξ πθήνμοξ θεζημονβίαξ ηςκ ζπμθείςκ ζηδκ ηάεε ανπή ζπμθζηήξ 

πνμκζάξ. Καζ εθέημξ έπμοκ παεεί πμθθέξ δζδαηηζηέξ χνεξ, ελαζηίαξ ηδξ ιδ έβηαζνδξ 

ζηεθέπςζδξ ηςκ ζπμθείςκ ζε εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ. 
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 ημ ιεβάθμ ανζειυ ιεηααμθχκ ζηδ ζφκεεζδ ημο ζοθθυβμο δζδαζηυκηςκ ηάεε 

ζπμθείμο, ηάηζ πμο δεκ εοκμεί ηδ ζοκμθζηή εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ημ ζςζηυ 

πνμβναιιαηζζιυ.  

 δ πμζυηδηα ημο δζδαηηζημφ ένβμο αθάπηεηαζ  ηαίνζα ηαζ απυ ηζξ ανκδηζηέξ ζοκεήηεξ 

ενβαζίαξ ηαζ ηζξ ενβαζζαηέξ πνμμπηζηέξ ημο δζδάζημκημξ / ηδξ δζδάζημοζαξ, αθθά 

ηαζ απυ ηδκ αδοκαιία ημο / ηδξ κα πνμβναιιαηίζεζ ηδ ιεθέηδ, αθμφ δεκ λένεζ ακ εα 

δζδάλεζ ζε Λφηεζμ, Γοικάζζμ ή ΣΔΔ μφηε ηζ ιάεδια εα ηθδεεί κα δζδάλεζ. 

 ακαβηάγεζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα οπμαάθθμκηαζ ζε ζδζαίηενα πενίπθμηεξ 

βναθεζμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ πενζζπαζιμφξ, πμο έπμοκ ακαπυθεοηηα ανκδηζηέξ 

ζοκέπεζεξ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ ακηαπυηνζζή ημοξ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ. 

 δδιζμονβεί δφμ ηαηδβμνίεξ ενβαγμιέκςκ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ιε απμηέθεζια 

κα εκζζπφεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ αδζηίαξ ηαζ ηδξ οπμαάειζζδξ. 

 ηαεζζηά ημοξ ακαπθδνςηέξ ηαζ ςνμιίζεζμοξ εηπαζδεοηζημφξ ένιαζα ημο δζμζηδηζημφ 

ιδπακζζιμφ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ιε απμηέθεζια κα εκηείκμκηαζ μζ πανειαάζεζξ ηαζ 

πζέζεζξ, ηαζ κα ακαπηφζζμκηαζ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ, πμο οπμκμιεφμοκ, ηεθζηά, ημ 

παζδαβςβζηυ ηθίια ηαζ ηζξ ζοκαδεθθζηέξ ζπέζεζξ ζημ επίπεδμ ημο ζπμθείμο.  

 πένα απυ ηζξ επζπηχζεζξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, δ ακαίνεζδ, εκ ημζξ πνάβιαζζ, ηδξ 

ιυκζιδξ, ζηαεενήξ ηαζ αλζμπνεπμφξ ενβαζίαξ οπμκμιεφεζ ααζζηέξ ηαηαηηήζεζξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζημ πχνμ ημο Γδιμζίμο, αθθά ηαζ εονφηενα, ηαζ απμηεθεί ζηίβια βζα 

ιζα ζφβπνμκδ ημζκςκία. 

 δ πθήνδξ ααεααζυηδηα ηςκ ακαπθδνςηχκ ηαεδβδηχκ ηαζ δ έκηαλή ημοξ ζημοξ 

πίκαηεξ ηςκ ακένβςκ ηάεε ηαθμηαίνζ έπεζ, εηηυξ απυ ηζξ μζημκμιζηέξ, επζπθέμκ 

ημζκςκζηέξ ηαζ ροπμθμβζηέξ επζδνάζεζξ. πςξ επζζδιαίκμοκ υθα ηα ζοββνάιιαηα 

βζα ηζξ ροπαζεέκεζεξ, μζ πθέμκ επζννεπείξ ζηδκ ηαηάεθζρδ μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ 

είκαζ νη άλεξγνη, νη έρνληεο επηζθαιή εξγαζηαθή ζέζε, μζ δθζηζςιέκμζ ηαζ μζ ιδηένεξ 

ανεθχκ, μζ μπμίεξ ακαβηάγμκηαζ κα ιέκμοκ ζημ ζπίηζ ζοκεπχξ
19

. 

 

   Σν αίηεκα ηεο ΟΛΜΔ, επνκέλσο, απνζθνπεί θαη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ απηήο ηεο απαξάδεθηεο νκεξίαο 

ησλ ζπλαδέιθσλ αλαπιεξσηψλ. 

Η πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ γηα πξνζσπηθφ πνπ γίλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη ζε βάξνο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαζεγεηψλ. Η θαηνρχξσζε πιήξσλ εξγαζηαθψλ, 

αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο αλαπιεξσηέο ζα ζηεξήζεη απφ ηελ 

εθάζηνηε θπβέξλεζε ην «θίλεηξν» λα κε δηνξίδεη κφληκνπο θαζεγεηέο πνπ λα θαιχπηνπλ φια 

ηα πξαγκαηηθά θελά θαη ζα απνθαηαζηήζεη ηε ζηνηρεηψδε εξγαζηαθή εζηθή, ελψ ζα 

αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ζα απνθαηαζηήζεη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ πεξηζζφηεξσλ ζρνιείσλ.  

   ιςξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνήεδηε έκα αηυιδ ανκδηζηυ θαζκυιεκμ: Οζ πενζημπέξ 

ηςκ δαπακχκ βζα ηδκ παζδεία επζαάθθμοκ κα ιδκ πνμζθδθεεί μ απαναίηδημξ ηαζ ιε κυιμ 

εεζιμεεηδιέκμξ ανζειυξ ακαπθδνςηχκ ηαζ πνμςεείηαζ δ πανάκμιδ πνυζθδρδ ςνμιζζείςκ 

ιε ζπάζζιμ ηςκ ηεκχκ. θα αοηά ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία:  

    «Αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απνπζηάδνπλ απφ ηα ζρνιεία εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη αλ ππάξρνπλ άιιεο έθηαθηεο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, πξνζιακβάλνληαη, 

κε αίηεζή ηνπο, πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο…» (λ. 1566/85, άξζξν 17)  

     «Αλ ζην ίδην ζρνιείν ή ζηα ζρνιεία ηεο ίδηαο ή γεηηνληθήο πφιεο ή θσκφπνιεο νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ην πξφγξακκα ψξεο δηδαζθαιίαο θαη αζθήζεσλ δελ δηθαηνινγνχλ ην 

δηνξηζκφ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ ή αλ νη ψξεο απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ κφληκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, κπνξεί λα αλαηεζεί ε δηδαζθαιία καζεκάησλ ή ε δηεμαγσγή πξαθηηθψλ 

αζθήζεσλ κε σξηαία αληηκηζζία… ζε…ηδηψηεο» (θνηλψο σξνκίζζηνπο) (λ. 1566/85, άξζξν 14, 

παξ. 17 ).  
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   ιςξ, βαηί δ ηοαένκδζδ δεκ εθανιυγεζ ημ κυιμ ηαζ ημπμεεηεί ςνμιζζείμοξ ζε εέζεζξ 

ακαπθδνςηχκ; Πνυηεζηαζ βζα έκακ αηυιδ ηνυπμ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ή κα δζαζπαεζζημφκ ζε 

άθθμοξ ημιείξ πνήιαηα πμο έπνεπε κα δζαηεεμφκ βζα ηδκ παζδεία. 

   Οζ ακαπθδνςηέξ πθδνχκμκηαζ απυ πζζηχζεζξ ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ. Ακηίεεηα, μζ 

ςνμιίζεζμζ πθδνχκμκηαζ απυ άθθα ημκδφθζα ηαζ ηονίςξ απυ πνήιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηα παηέηα ηδξ ΔΔ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ. Σα πνήιαηα αοηά δεκ είκαζ πθεμκάγμκηα πμζά πμο 

δίκεζ δ ΔΔ, αθθά είκαζ πμζά πμο αθαζνμφκηαζ απυ άθθεξ εηπαζδεοηζηέξ δαπάκεξ! Έηζζ, έπμοιε 

ιζα ιεηαηφθζζδ ηςκ δαπακχκ βζα ημοξ ιζζεμφξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απυ ημ Τπμονβείμ 

Οζημκμιίαξ ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ. 

   Δπζπθέμκ, μζ ςνμιίζεζμζ εηπαζδεοηζημί πθδνχκμκηαζ θζβυηενμ, δεκ αιείαμκηαζ βζα ηζξ 

ανβίεξ, δεκ παίνκμοκ υθα ηα δχνα ηαζ επζδυιαηα, μζ αιμζαέξ ημοξ δεκ έπμοκ αολδεεί απυ ημ 

1996, «δ ζφιααζδ ενβαζίαξ ηςκ ςνμιζζείςκ εηπαζδεοηζηχκ θφεηαζ αοημδζηαίςξ: ..β) ιε ηδ 

θήλδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ιαεδιάηςκ, εθυζμκ μ ςνμιίζεζμξ εηπαζδεοηζηυξ δεκ δζδάζηεζ 

ελεηαγυιεκμ ιάεδια» (Γ2/35557 ΦΔΚ 465 η.Β/17-4-03 Τπ. απυθαζδ)· είκαζ ζοκεπχξ μζ 

«πανίεξ» ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ.  

   ιςξ μφηε ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ζπμθείςκ, ηαεχξ:  « φιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ 

δζαηάλεζξ, αάζεζ ηςκ μπμίςκ πνμζθαιαάκμκηαζ μζ ςνμιίζεζμζ εηπαζδεοηζημί (παν. 17 ημο αν. 

14 ημο κ. 1566/85), μζ εηπαζδεοηζημί αοημί πενζμνίγμκηαζ ζηζξ χνεξ δζδαζηαθίαξ ή δζελαβςβήξ 

πναηηζηχκ αζηήζεςκ, ηζξ μπμίεξ χνεξ ηαζ ηαθμφκηαζ κα ηαθφρμοκ… ηζξ πενζπηχζεζξ υιςξ 

πμο ςνμιίζεζμζ εηπαζδεοηζημί ιεηά ημ πέναξ ηςκ ςνχκ βζα ηζξ μπμίεξ πνμζθήθεδηακ, 

απαζπμθδεμφκ ηαζ ζε άθθα ηαεήημκηα, πανυηζ αοηυ απαβμνεφεηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ 

κμιμεεζία, ηυηε δζηαζμφκηαζ απμγδιίςζδ, ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ πενί αδζηαζμθυβδημο 

πθμοηζζιμφ, δ μπμία ηαεμνίγεηαζ ηάεε θμνά ηαζ βζα ηάεε ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ απυ ηα 

ηαηηζηά δζηαζηήνζα.» (34936/23.4.86 εβηφηθζμξ Γ.Λ.Κ.)  

   Έηζζ, ανζζηυιαζηε ιπνμζηά ζε έκα κέμ δεδμιέκμ, πμο ηείκεζ κα παβζχζεζ ιζα κέα ακηίθδρδ 

βζα ηδκ ενβαζία ζημ Γδιυζζμ. Μζα ακηίθδρδ πνυδνμιμ ημο εθαζηζημφ ςνανίμο βζα υθμοξ 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ βζα υθμ ημ δδιυζζμ ημιέα ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια ΠΟΛΗΣΔΗΑ. 

Ακηίθδρδ έλς απυ ημ κυιμ ηαζ ζαθχξ έλς απυ ηάεε έκκμζα ημο δζηαζχιαημξ ζηδκ ενβαζία, 

υπςξ ιέπνζ ζήιενα οπάνπεζ ζηζξ πμθζηζζιέκεξ ημζκςκίεξ. Σαοηυπνμκα, ακηίθδρδ ζδζαίηενα 

ανκδηζηή βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ.  

   Αηυιδ, δεδμιέκμο υηζ ηα πενζζζυηενα ηεκά πανμοζζάγμκηαζ ζηα ΣΔΔ  ηαζ ηονίςξ ζηα 

ενβαζηήνζά ημοξ, δδιζμονβείηαζ δ αάζζιδ οπυκμζα υηζ επζπεζνείηαζ δ απαλίςζδ ηδξ ΣΔΔ ιε 

ζηυπμ κα ελοπδνεηδεεί δ ζδζςηζηή ηεπκζηή εηπαίδεοζδ, πςνίξ ηζξ ακηζδνάζεζξ πμο εα 

πνμηαθμφζε ηάηζ ηέημζμ ακ απμθαζζγυηακ εεζιζηά.  

Γζεηδζημφιε: 

 Άιεζδ ηάθορδ υθςκ ηςκ ηεκχκ εηπαζδεοηζημφ πνμζςπζημφ ιε πνμζθήρεζξ ιυκζιςκ 

ηαζ ακαπθδνςηχκ ηαεδβδηχκ. 

 Κακείξ ακαπθδνςηήξ κα ιδκ απμθοεεί ςξ ηδκ μνζζηζηή ιμκζιμπμίδζή ημο. 

 Πθήνδ ενβαζζαηά, αζθαθζζηζηά ηαζ ζοκηαλζμδμηζηά δζηαζχιαηα ζημοξ ακαπθδνςηέξ. 

 Δλαζθάθζζδ πθήνμοξ ζαηνμθανιαηεοηζηήξ πενίεαθρδξ. 

 Μμκζιμπμίδζδ υθςκ ηςκ ακαπθδνςηχκ ιεηά απυ ηνεζξ ημ πμθφ ζοιαάζεζξ ηαζ ιε 

αάζδ ηδκ πνμτπδνεζία ημοξ.  
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3.  ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ  
 

3.1 Ζ ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο 

 

H επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ πνμαάθθεζ ζήιενα ςξ 

ιζα ααζζηή ακαβηαζυηδηα βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: 

 H πμζυηδηα ηδξ εηπαίδεοζδξ ελανηάηαζ άιεζα απυ ηδκ ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. 

 Oζ ελεθίλεζξ ηαζ δ ακακέςζδ ηςκ βκχζεςκ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ημο επζζηδημφ 

αημθμοεμφκ επζηαποκυιεκμ νοειυ. 

 ημοξ ημιείξ ηδξ παζδαβςβζηήξ ηαζ ηδξ ροπμθμβίαξ πναβιαημπμζμφκηαζ δζανηχξ κέεξ 

ένεοκεξ, δμηζιάγμκηαζ κέμζ ηνυπμζ δζδαζηαθίαξ ηαζ ειπθμοηίγεηαζ δζανηχξ δ ζφβπνμκδ 

εηπαζδεοηζηή ηεπκμθμβία. 

 H επζιυνθςζδ ιπμνεί κα παίλεζ ζηναηδβζηυ νυθμ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ ηαζ 

ζηδκ εθανιμβή ηαζκμημιζχκ. 

 H ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ έπμοκ 

παναημθμοεήζεζ εθάπζζηα ιαεήιαηα παζδαβςβζηήξ ηαζ δζδαηηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ααζζηχκ ημοξ ζπμοδχκ, βεβμκυξ πμο ημοξ μδδβεί υπζ μθυπθεονα 

πνμεημζιαζιέκμοξ ζημ δζδαηηζηυ επάββεθια ηαζ εκζζπφεζ ημκ ειπεζνζζιυ ηαζ ηδκ 

ακαπαναβςβή λεπεναζιέκςκ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ.  

 Γεκζηυηενα, μ εεζιυξ ηδξ «ζοκεπζγυιεκδξ εηπαίδεοζδξ» έπεζ ηαηαζηεί πθέμκ γςηζηυξ βζα 

ηδκ επμπή ιαξ ηαζ είκαζ αηυιδ πενζζζυηενμ ακαβηαίμξ βζα ημ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ υθςκ 

ηςκ ααειίδςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ  

 

Oζ ζημπμί ηςκ εεζιχκ ηαζ πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ ηαζ επζιυνθςζδξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ πνέπεζ κα απακημφκ ζηζξ παναπάκς ακάβηεξ ηαζ ηαοηυπνμκα κα ηαθφπημοκ 

ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ ηαζκμημιίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ εηπαίδεοζδ (κέα 

πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία, κέεξ παζδαβςβζηέξ ιέεμδμζ ηαζ ηεπκζηέξ η.θπ.) 

 

3.2 Σχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Σμ 1985 ζδιαημδμηεί ηάπμζεξ αθθαβέξ ζημκ ημιέα ηδξ επζιυνθςζδξ. Με ηδκ ρήθζζδ 

ημο Ν. 1566/83 ςξ ζημπμί ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ μνίγμκηαζ: (α) δ εκδιένςζδ 

ηςκ κεμδζμνζγυιεκςκ εηπαζδεοηζηχκ ζπεηζηά ιε ααζζηά γδηήιαηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

πμθζηζηήξ ηαζ (α) δ εκδιένςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο ήδδ οπδνεημφκ ζπεηζηά ιε ηζξ 

εηπαζδεοηζηέξ ελεθίλεζξ (άνενμ 28).  

Ωξ πνμξ ηζξ ιμνθέξ ηαζ ηδ δζάνηεζα ηςκ επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ημ 

κμιμζπέδζμ πνμαθέπεζ (α) ηδκ εζζαβςβζηή επζιυνθςζδ, πμο είκαζ οπμπνεςηζημφ παναηηήνα, 

(α) ηδκ εηήζζα επζιυνθςζδ, βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμο έπμοκ ζοιπθδνχζεζ πέκηε έηδ 

οπδνεζίαξ, πμο πανέπεηαζ πανάθθδθα ιε ηδκ άζηδζδ ηαζ δζδαηηζημφ ένβμο πμο απαζηείηαζ 

βζα ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ επζιυνθςζδξ, ηαζ (β) πενζμδζηέξ επζιμνθχζεζξ, πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο δζδαηηζημφ έημοξ ζε πενζθενεζαηή ή πακεθθαδζηή 

ηθίιαηα ηαζ αθμνμφκ ηδκ οπμζηήνζλδ αθθαβχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

Με ημκ ίδζμ κυιμ (άνενμ 29) εεζιμεεημφκηαζ ηα Πενζθενεζαηά Δπζιμνθςηζηά 

Κέκηνα (ΠΔΚ), πμο μνίγμκηαζ ςξ θμνείξ επζιυνθςζδξ ιαγί ιε ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ. 

φιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ αοημφ ημο άνενμο, ηα ΠΔΚ θεζημονβμφκ ζε ιεβάθεξ πυθεζξ ηδξ 

πχναξ, εκχ ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ ηαζ ιε πανανηήιαηα ζε ιζηνυηενα αζηζηά ηέκηνα. 

Ωζηυζμ, δ δζεοεέηδζδ ηςκ πενζζζυηενςκ γδηδιάηςκ ζπεηζηά ιε ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδ 

θεζημονβία ηςκ ΠΔΚ παναπέιπεηαζ ζηδκ έηδμζδ ακηίζημζπςκ Π.Γ.  

Σέθμξ, δ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε εζδζηυηδηεξ πμο αθμνμφκ ηονίςξ ηδ 

Σεπκζηή –Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ ακαηίεεηαζ ζηδκ ΑΑΗΣΔ (πνχδκ ΠΑΣΔ / ΔΛΔΣΔ).  
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Με ημκ ίδζμ κυιμ (άνενμ 30) πνμαθέπεηαζ ιεηεηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ 

πνμζπμθζηήξ ηαζ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, εκχ πανάθθδθα πνμαθέπεηαζ ηαζ 

ιεηεηπαίδεοζδ υθςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ 

(πηοπζμφπςκ ΑΔΗ ή ΣΔΗ) ζημ πθαίζζμ ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ηςκ ΑΔΗ ηαζ ηςκ ΣΔΗ. 

Ωζηυζμ, ιυθζξ ημ 1992, ημ Τπ. Παζδείαξ έεεζε ζε εθανιμβή ηζξ δζαηάλεζξ ημο κυιμο βζα ηδκ 

ίδνοζδ ηςκ ΠΔΚ ηαζ αλζμπμζχκηαξ πυνμοξ ημο Δ.Κ.Σ. ίδνοζε ηαζ έεεζε ζε θεζημονβία ηα 

πνχηα ΠΔΚ. Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ δ μνβάκςζδ ηςκ πνχηςκ ΠΔΚ αημθμφεδζακ ηα ζπμθζηά 

πνυηοπα. Ζ ηνίιδκδ παναημθμφεδζή ημοξ ζε ηνεζξ ηφηθμοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ ήηακ 

οπμπνεςηζηή. Ο πνχημξ ηφηθμξ αθμνμφζε πνμβνάιιαηα εζζαβςβζηήξ, εκχ μζ άθθμζ δφμ 

πνμβνάιιαηα εκδμτπδνεζζαηήξ επζιυνθςζδξ. 

Σα πζμ ζδιακηζηά ιεζμκεηηήιαηα αοημφ ημο πνμηφπμο ήηακ ηα ελήξ: 

1. Ο αοηανπζηυξ, ζπμθεζμπμζδιέκμξ ηνυπμξ δμιήξ, μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ, πμο δεκ 

επέηνεπε μοζζαζηζηή ζοιιεημπή ηςκ επζιμνθςκυιεκςκ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ ειπεζνζχκ ημοξ. 

2. Ζ απμοζία ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ ίδζςκ ηςκ επζιμνθςκυιεκςκ εηπαζδεοηζηχκ απυ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ. 

3. Σμ αοηανπζηυ ηαζ ακαπνμκζζηζηυ ζφζηδια αλζμθυβδζδξ ηςκ επζιμνθςκυιεκςκ. 

4. Ζ ακαζηάηςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ζπμθείςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, ηαεχξ δ 

έκηαλδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ πνυβναιια ηςκ ΠΔΚ ζήιαζκε απμζπάζεζξ ηαζ 

ακηζηαηαζηάζεζξ ιεβάθμο ανζειμφ εηπαζδεοηζηχκ. 

5. Ζ οπμπνέςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα ιεηαηζκμφκηαζ ζε ιεβάθεξ απμζπάζεζξ, ζοπκά πςνίξ 

κα ημ επζεοιμφκ, βζα κα παναημθμοεήζμοκ ηα επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα. 

6. Ζ ζοπκά παιδθμφ επζπέδμο δζελαβςβή ηςκ επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ζδίςξ ζηα 

πενζθενεζαηά ΠΔΚ. 

7. Οζ ζμαανέξ εθθείρεζξ ζε οπμδμιή ηαζ ελμπθζζιυ ηςκ ΠΔΚ (π.π. αζαθζμεήηεξ ηαζ 

ενβαζηήνζα). 

 

Οζ αδοκαιίεξ αοηέξ πνμηάθεζακ έκημκεξ ακηζδνάζεζξ ηυζμ ακάιεζα ζημοξ 

επζιμνθςκυιεκμοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηα ΠΔΚ υζμ ηαζ ζηα ακηίζημζπα ζοκδζηαθζζηζηά υνβακα, 

πνςημαάειζα ηαζ δεοηενμαάειζα. Μαηνμπνυεεζια δ θεζημονβία ηςκ ΠΔΚ αηυκδζε, ηαεχξ 

ιεηά ημ 1995 ζηαιάηδζακ ηα πνμβνάιιαηα εκδμτπδνεζζαηήξ επζιυνθςζδξ. ήιενα μ νυθμξ 

ημοξ ζηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ επμοζζχδδξ ηαζ μοζζαζηζηά πενζμνίγεηαζ ζηδ 

θεβυιεκδ «εζζαβςβζηή επζιυνθςζδ».  

ημ πθαίζζμ ημο ΔΠΔΑΔΚ επζπεζνήεδηε κα εθανιμζημφκ, πανάθθδθα ιε ηδ θεζημονβία ηςκ 

ΠΔΚ, εοέθζηηεξ ιμνθέξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, εονείαξ ή πενζμνζζιέκδξ 

ειαέθεζαξ. ηυπμξ ημοξ οπήνλε δ ηάθορδ ζοβηεηνζιέκςκ ακαβηχκ ηαζ πνμηεναζμηήηςκ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ αημθμοεμφιεκδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ, πμο πνμέηοπηακ απυ ηδκ πνμχεδζδ 

ηαζκμημιζχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Γεκ είκαζ οπεναμθή κα θεπεεί υηζ ζπεδυκ ηάεε 

εκένβεζα ζημ πθαίζζμ ημο ΔΠΔΑΔΚ πμο αθμνμφζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ εηπαζδεοηζηή 

δναζηδνζυηδηα πνμέαθεπε ηαζ ιζα επζιμνθςηζηή δζάζηαζδ ζημ πθαίζζυ ηδξ. Πανάθθδθα, ηα 

ηνίιδκδξ δζάνηεζαξ επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα ηςκ ΠΔΚ ακηζηαηαζηάεδηακ απυ εοέθζηηα 

επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα ιέζδξ δζάνηεζαξ (πενίπμο 40 ςνχκ), ακάιεζα ζηα μπμία 

ιπμνμφζε κα επζθέλεζ ηάεε εηπαζδεοηζηυξ εηείκα πμο ημκ εκδζέθενακ. Σμ πνυηοπμ αοηυ 

οπήνλε επίζδξ πνμαθδιαηζηυ, ηαεχξ μζ επζηαθφρεζξ ακάιεζα ζηα πμζηίθα πνμβνάιιαηα ήηακ 

ζοκεπείξ, εκχ ζδιακηζηέξ επζιμνθςηζηέξ ακάβηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πανέιεκακ αηάθοπηεξ. 

 

 

Γζα κα ζοιπθδνςεεί δ ζζημνζηή δζάζηαζδ ηδξ επζιμνθςηζηήξ πμθζηζηήξ ηςκ ηεθεοηαίςκ 

πνυκςκ ζηδκ Δθθάδα, ακαθένμοιε ζοκμπηζηά ηα ααζζηά κμιμεεηζηά ηείιεκα πμο πνέπεζ κα 

θδθεμφκ οπυρδ: 

 

1. Οζ εέζεζξ ηςκ ζοκδζηαθζζηζηχκ μνβακχζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζπεηζηά ιε ηδκ 

επζιυνθςζδ.  

2. Σα Πμνίζιαηα ηςκ δζαδμπζηχκ Οιάδςκ Δνβαζίαξ πμο ηαηά ηαζνμφξ ζοβηνμηήεδηακ ζημ 

πθαίζζμ ημο ΤΠΔΠΘ. 
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3. Οζ ειπεζνίεξ ηαζ μζ εηηζιήζεζξ απυ ηδκ εθανιμβή δμηζιαζηζηχκ επζιμνθςηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ ζημ πθαίζζμ ημο ΔΠΔΑΔΚ, ηαεχξ ηαζ μζ απμθάζεζξ ηδξ Δπζηνμπήξ 

Παναημθμφεδζδξ ημο ΔΠΔΑΔΚ. 

4. Σμ οθζζηάιεκμ εεζιζηυ πθαίζζμ ζπεηζηά ιε ηδκ επζιυνθςζδ (κυιμζ 1566/1985, 

1824/1988, 2009/1992, 2986/02, ΠΓ 250/1992 ηαζ άθθεξ ζπεηζηέξ κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ). 

 

 

3.3 Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

 

Ζ πμθοηοπία ηαζ δ έθθεζρδ ζοκημκζζιμφ ηαζ μνβάκςζδξ παναηηδνίγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ πμο 

επζηναηεί ζήιενα ζημκ ημιέα ηδξ επζιυνθςζδξ. Έηζζ, δ επζιυνθςζδ πανέπεηαζ είηε απυ 

ελεζδζηεοιέκμοξ εηπαζδεοηζημφξ θμνείξ (ΠΔΚ ηαζ Γζδαζηαθεία βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ 

ΠΔ) ηαζ απυ ιζα πμζηζθία θμνέςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ ζημ πθαίζζμ ημο ΔΠΔΑΔΚ ή άθθςκ, 

πνδιαημδμημφιεκςκ ηαζ ιδ, εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ. Ακηίζημζπα ηαζ δ δζάνηεζα ηδξ 

επζιυνθςζδξ πμζηίθθεζ, ηαεχξ ιπμνεί κα είκαζ ιζηνήξ (π.π. πνμβνάιιαηα 40 ςνχκ ηςκ 

ΠΔΚ), ιέζδξ (π.π. ημ πνυβναιια «Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ») ή ιεβάθδξ δζάνηεζαξ (π.π. δ 

δζεηήξ θμίηδζδ ζηα Γζδαζηαθεία). Σα ζημζπεία πμο παναηηδνίγμοκ ηδ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ 

ηαζ πνέπεζ κα ζογδηδεμφκ δζελμδζηά είκαζ: 

 

1. Ζ μοζζαζηζηή απμοζία βεκζηεοιέκμο πνμβνάιιαημξ πενζμδζηήξ επζιυνθςζδξ ιεβάθδξ 

δζάνηεζαξ πμο κα αθμνά ημ ζφκμθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, κα ημοξ ηαθφπηεζ ζε εφθμβμ πνμκζηυ 

δζάζηδια ηαζ κα αθμνά ηζξ ααζζηέξ επζιμνθςηζηέξ ακάβηεξ ημοξ. 

2. Ζ ζφβποζδ ανιμδζμηήηςκ πμο παναηδνείηαζ ακάιεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ ηαζ 

ημκ κεμζφζηαημ ΟΔΠΔΚ. 

3. Ζ αζοιιεηνία πμο παναηδνείηαζ ζημκ ημιέα ηδξ ιεηεηπαίδεοζδξ ακάιεζα ζηδκ 

πνςημαάειζα ηαζ ηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ηαεχξ μ εεζιυξ ηςκ Γζδαζηαθείςκ 

ηαθφπηεζ ιυκμ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ. Σμ ζημζπείμ αοηυ 

δδιζμονβεί εφθμβα ημ ζοκαίζεδια ηδξ αδζηίαξ ακάιεζα ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Γ.Δ.. 

4. Ζ ζηαδζαηή οπμαάειζζδ ηαζ εβηαηάθεζρδ ηςκ ΠΔΚ, ηα μπμία ηαηά αάζδ πενζμνίγμκηαζ 

ζημκ ημιέα ηδξ «εζζαβςβζηήξ» επζιυνθςζδξ. 

5. Ζ πενζμνζζιέκδ, ζπεηζηά, πανμοζία ηςκ ηνζημαάειζςκ εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ζημκ 

ημιέα ηδξ πανμπήξ επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ ιέζδξ ηαζ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ. Δλαίνεζδ 

απμηεθεί, ίζςξ, δ εοηαζνζαηή (;) δναζηδνζμπμίδζδ ηδξ ΑΠΑΗΣΔ (πνχδκ ΔΛΔΣΔ) ζημκ 

ημιέα ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ ΣΔΔ. 

6. Ζ εκίζποζδ ηδξ πανμοζίαξ ηςκ θεβυιεκςκ «εζδζηχκ» επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ, 

πμο ηαηά αάζδ πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ πθαίζζμ ημο ΔΠΔΑΔΚ. Σα πνμβνάιιαηα αοηά 

πανέπμκηαζ εοηαζνζαηά, αζοκηυκζζηα ηαζ ακμνβάκςηα, ιε απμηέθεζια κα ιδκ απμθεφβμκηαζ 

επζηαθφρεζξ ηαζ κα ηαθφπημκηαζ πθδιιεθχξ μζ επζιμνθςηζηέξ ακάβηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. 

7. Ζ ζπεηζηή εκίζποζδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ πανεθευκ, ηδξ επζιμνθςηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

ηςκ ζοκδζηαθζζηζηχκ ηαζ επζζηδιμκζηχκ εκχζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, πμο πανέπεηαζ ηονίςξ 

ιε άηοπεξ ιμνθέξ, ιέζς ζειζκανίςκ ή άθθμο ηφπμο εηδδθχζεςκ, πνμζακαημθζζιέκςκ ηαηά 

αάζδ ζηζξ ελεζδζηεοιέκεξ απαζηήζεζξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο επζζηδιμκζημφ ηθάδμο. 

8. Ζ ζπεηζηή εκίζποζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ εκδμζπμθζηήξ επζιυνθςζδξ. Καζ εδχ υιςξ ήηακ 

θίβεξ μζ θμνέξ πμο αοηή δ ιμνθή επζιυνθςζδξ εθανιυζηδηε ζςζηά, χζηε κα ηαθφπηεζ 

επανηχξ ηζξ επζιμνθςηζηέξ ημοξ ακάβηεξ ηαζ κα επζηνέπεζ ζημοξ ίδζμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ 

ηςκ ζπμθείςκ κα έπμοκ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηδξ. 

9. Ζ ακάπηολδ (εοηαζνζαημφ παναηηήνα, ςζηυζμ) επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ βζα ηδ 

ζηήνζλδ ηδξ έκηαλδξ αηυιςκ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ζηζξ ζοκήεεζξ ηάλεζξ ή βζα ηδκ 

εκίζποζδ παζδζχκ ιε ζμαανέξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ. 

10. Ζ ακάπηολδ, αθθά ζε πενζμνζζιέκμ ααειυ ηαζ ιε ιεβάθεξ εθθείρεζξ, επζιμνθςηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ δζαπμθζηζζιζηή ηαζ ακηζναηζζζηζηή εηπαίδεοζδ. 

11. Ζ εθθζπήξ ηάθορδ ηςκ επζιμνθςηζηχκ ακαβηχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο Γοικαζίμο ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ημο Λοηείμο. 

12. Ζ απμοζία μοζζαζηζηήξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο απμζπχκηαζ ζε εθθδκζηά 

ζπμθεία ημο ελςηενζημφ. Καηά ηακυκα μζ εηπαζδεοηζημί αοημί παναημθμοεμφκ μθζβμήιενμ 
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επζιμνθςηζηυ ζειζκάνζμ πνυπεζνα μνβακςιέκμ, πμο δεκ ηαθφπηεζ ηζξ πμθθαπθέξ ακάβηεξ 

ημοξ. 

13. Ζ οπμαάειζζδ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ ΣΔΔ. 

14. Ζ ακάθδρδ εηηεηαιέκδξ επζιμνθςηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ απυ θμνείξ ηδξ ζδζςηζηήξ 

πνςημαμοθίαξ, βεβμκυξ πμο ζοπκά ζοκεπάβεηαζ ακηίζημζπδ επζαάνοκζδ ηςκ 

επζιμνθςκυιεκςκ εηπαζδεοηζηχκ. 

 

3.4 Kξηηηθή ζηηο κνξθέο επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί ή εθαξκνζηεί 

 

1. Tμ πνυηοπμ επζιυνθςζδξ βζα ηα Πενζθενεζαηά Eπζιμνθςηζηά Kέκηνα (ΠEK) πμο 

εθανιυζηδηε ηδκ πενίμδμ 1992-1993 είκαζ εκδεζηηζηυ πανςπδιέκδξ κμμηνμπίαξ ηαζ 

ζοβηεκηνςηζηχκ ακηζθήρεςκ. Λεζημφνβδζε έκα ζοβηεκηνςηζηυ ηαζ βναθεζμηναηζηυ δίηηομ 

ΠEK, υπμο ηα πάκηα εθέβπμκηακ ηαζ νοειίγμκηακ απεοεείαξ απυ ηδκ δβεζία ημο Yπμονβείμο 

Παζδείαξ, εκχ ηα ΠEK εηηεθμφζακ ηζξ άκςεεκ εκημθέξ μιμζυιμνθα ηαζ ζζμπεδςηζηά ζε υθδ 

ηδκ επζηνάηεζα. Aζθαθχξ δ ηαηάζηαζδ ζηα ΠEK επζδεζκχεδηε ζημ ααειυ πμο επζπεζνήεδηε 

κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηα ΠEK ςξ «πεδίμ δμηζιήξ» βζα ηδκ ηαεζένςζδ αοηανπζηχκ ιεευδςκ 

εθέβπμο ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηδκ επακαθμνά ηςκ ηνυπςκ αλζμθυβδζδξ ημο πανεθευκημξ η.θπ.  

2. Tα αθθεπάθθδθα ηείιεκα εέζεςκ βζα ηδκ επζιυνθςζδ πμο δυεδηακ ηδκ πενίμδμ 

Aπνίθδξ 1994 - επηέιανδξ 1994 εηθνάγμοκ ηδκ αδοκαιία ηδξ ηυηε ηοαένκδζδξ κα 

δζαιμνθχζεζ ιζα ζηαεενή ηαζ ιαηνυπμκμδ πμθζηζηή ζημ γήηδια αοηυ. Eπζαεααίςζδ αοημφ 

απμηεθεί ηαζ δ λαθκζηή ηαζ αδζηαζμθυβδηδ ακαζημθή ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ΠEK ημ Γεηέιανδ 

ημο 1994 ιε ημ πνυζπδια ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ακαεεχνδζδξ ημο εεζιμφ. Tμ θενυιεκμ ςξ 

«πζθμηζηυ» πνυβναιια επζιυνθςζδξ, πμο μνβακχεδηε απυ ημ Yπμονβείμ Παζδείαξ ζημ 

δζάζηδια Aπνίθζμξ - Iμφκζμξ 1995 ιε απμζπαζιαηζηυ ηνυπμ ηαζ απανάδεηηδ πνμπεζνυηδηα, 

δεκ ηήνδζε ζημζπεζχδεζξ δζαδζηαζίεξ πμο απαζηεί ηάεε αλζυπζζηδ πνμηαηανηηζηή (πζθμηζηή) 

ένεοκα, ιε απμηέθεζια ηα υπμζα ζοιπενάζιαηα πνμέηορακ κα είκαζ ακαλζυπζζηα. Ωζηυζμ, 

ζ’ αοηυ ημ πνυβναιια ζηδνίπεδηε ημ ζφζηδια επζιυνθςζδξ πμο εθανιυζηδηε ιεηέπεζηα. 

Tμ πνυηοπμ βζα ηδκ εζζαβςβζηή επζιυνθςζδ, πμο πνυηεζκε ημ YΠEΠΘ κα πναβιαημπμζείηαζ 

ζε ηνεζξ θάζεζξ (πνμηάζεζξ επηέιανδ 1994), δεκ έθααε οπυρδ ημο ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο 

εθθδκζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ πμο ηαεζζημφκ ηδκ εθανιμβή ημο απυ πνμαθδιαηζηή 

έςξ αδφκαηδ.  

Iδζαίηενα ημκίζηδηακ ηα ελήξ ζδιεία: 

 

 μζ αολδιέκεξ δοζημθίεξ ηαζ εθθείρεζξ πμο παναηδνμφκηαζ ζηα ζπμθεία πνχημο δζμνζζιμφ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ επανπία 

 δ έθθεζρδ ειπεζνίαξ ζε ιμνθέξ επζιυνθςζδξ ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα 

 μζ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ πμο δζέπμοκ ηδκ επζθμβή ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

 ημ ζοβηεκηνςηζηυ ηαζ βναθεζμηναηζηυ πθαίζζμ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

 δ απμοζία εεζιχκ ζηήνζλδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ ένβμ ημοξ ηαζ μζ ακεπάνηεζεξ ημο 

εεζιμφ ηςκ ζπμθζηχκ ζοιαμφθςκ 

 

Oοζζαζηζηά, μζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ επέιηθηε πεξηνδηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ηαζ ιε πνμαζνεηζηή ζοιιεημπή μδδβμφζακ ζε ιζα επζιυνθςζδ «βζα 

θίβμοξ», πμο δεκ εα ιπμνμφζε κα ηαθφρεζ ααζζηέξ επζιμνθςηζηέξ ακάβηεξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ.  

Ζ ιεηέπεζηα πμθζηζηή ζημκ ημιέα ηδξ επζιυνθςζδξ, πμο ηαηά αάζδ ζοκεπίγεηαζ ςξ ζήιενα, 

οπήνλε επίζδξ πνμαθδιαηζηή. Ζ μοζζαζηζηή ηαηάνβδζδ, ιεηά ημ 1995, ηδξ ιαηνάξ δζάνηεζαξ 

επζιυνθςζδξ ηαζ δ οπμηαηάζηαζή ηδξ απυ ακμνβάκςηα, ιζηνήξ δζάνηεζαξ ζειζκάνζα 

αιθίαμθδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, πςνίξ ζοκμπή, εζνιυ ηαζ ζπεδζαζιυ, οπήνλε έκα απυ ηα πζμ 

ανκδηζηά ζημζπεία ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ ηοαένκδζδξ. Δπίζδξ, έπμοιε επζζδιάκεζ 

ηδ ζοκεπή ηαζ ζηαδζαηή οπμαάειζζδ ημο εεζιμφ ηςκ ΠΔΚ, ηαεχξ ηαζ ηδκ απειπυθδζδ ηςκ 

ααζζηχκ ανπχκ πμο δζεηδίηδζε ημ εηπαζδεοηζηυ ηίκδια βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ θεζημονβία 

ημοξ, υπςξ είκαζ μζ ανπέξ ηδξ ζοιιεημπζηυηδηαξ, ηδξ απμηέκηνςζδξ, ηδξ δζαθάκεζαξ, ηςκ 
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δδιμηναηζηχκ ηαζ δζαθακχκ δζαδζηαζζχκ ζοιιεημπήξ ηαζ ηδξ αλζμηναηίαξ  ζε υθα ηα 

επίπεδα θεζημονβίαξ ημοξ. 

Πανάθθδθα, ζε ιζα πενίμδμ πμο μζ πάκηεξ επζηαθμφκηαζ ηδκ ακάβηδ ηδξ ιμνθςηζηήξ 

ακααάειζζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, είκαζ ζοπκυ ημ θαζκυιεκμ κα ηδ ζηενμφκηαζ εηαημκηάδεξ 

εηπαζδεοηζημί πμο έπμοκ οπμηνμθίεξ ή έπμοκ βίκεζ δεηημί απυ ημ Πακεπζζηήιζμ βζα 

ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ, εθυζμκ δεκ ημοξ εβηνίκμκηαζ απυ ηα ανιυδζα υνβακα μζ 

εηπαζδεοηζηέξ άδεζεξ πμο γδημφκ. ε άθθεξ πενζπηχζεζξ, πμο αθμνμφκ ηονίςξ «εοέθζηηα», 

ιζηνήξ δζάνηεζαξ επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα, παναηδνήεδηε ζοπκά δ επζθμβή ακάιεζα 

ζημοξ / ηζξ οπμρδθίμοξ βίκεηαζ ιε δζααθδηά ηνζηήνζα, πνμηεζιέκμο κα εοκμδεεί δ 

επαββεθιαηζηή ακέθζλδ ζοβηεηνζιέκςκ εηπαζδεοηζηχκ, πένα απυ ηάεε έκκμζα αλζμηναηίαξ 

ηαζ δζηαίμο. 

μαανή είκαζ, επίζδξ, δ έθθεζρδ θμνέςκ ιεηεηπαίδεοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ 

Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ, πμο εα ιπμνμφζε κα ζοιαάθεζ μοζζαζηζηά ζηδκ ηάθορδ ηδξ 

γήηδζδξ βζα ορδθυηενμο επζπέδμο ιμνθςηζηά εθυδζα απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ.  

Μζα άθθδ ζδιακηζηή δζάζηαζδ ηςκ επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ αθμνά ηζξ δζαδζηαζίεξ 

αλζμθυβδζήξ ημοξ. θα ηα επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα, είηε πανέπμκηακ απυ ηα ΠΔΚ είηε 

εηηυξ ηςκ ΠΔΚ, «αλζμθμβήεδηακ» ιε «ακηζηεζιεκζηέξ» δζαδζηαζίεξ ηαζ ηνίεδηακ «επανηή» 

ηαζ «απμηεθεζιαηζηά». Ωζηυζμ, ζε ηάεε πενίπηςζδ πμο επζπεζνήεδηακ αθθαβέξ ζημκ ημιέα 

ηδξ επζιυνθςζδξ οπήνλακ εηεέζεζξ πμο ηυκζγακ ηδκ ακαπμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ 

ακεπάνηεζα ηςκ πνμδβμφιεκςκ επζιμνθςηζηχκ εεζιχκ ηαζ πναηηζηχκ. Αοηυ ζοκέαδ, βζαηί 

δεκ εθανιυζηδηε πμηέ ηάπμζα μοζζαζηζηή, επζζηδιμκζηά ζπεδζαζιέκδ ηαζ ζοκμθζημφ 

θάζιαημξ δζαδζηαζία απμηίιδζδξ ηςκ επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ απυ ακελάνηδηδ, 

ακηζπνμζςπεοηζηή μιάδα αλζμθυβδζδξ ιε ζοιιεημπή ηαζ ηςκ ίδζςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

Αλίγεζ κα ακαθενεμφκ ηάπμζα ζημζπεία ηαζ βζα ημκ Ονβακζζιυ Δπζιυνθςζδξ ηςκ 

Δηπαζδεοηζηχκ (ΟΔΠΔΚ), πμο έπεζ ζοζηήζεζ δ Κοαένκδζδ.  

Ζ ΟΛΜΔ έπεζ εηηζιήζεζ υηζ έκαξ μνβακζζιυξ επζιυνθςζδξ ελανηδιέκμξ απυ ηδκ εηάζημηε 

αζημφιεκδ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή, υπςξ αοηυξ πμο έπεζ ζοζηαεεί, δεκ ιπμνεί κα 

παναημθμοεεί ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ελεθίλεζξ ηαζ μ νυθμξ ημο εα αηονχκεηαζ ηαεχξ 

εα ιεηααάθθεηαζ ζε έκα βναθεζμηναηζηυ μνβακζζιυ πμο εα επζζςνεφεζ ακηί κα επζθφεζ ηα 

πνμαθήιαηα. 

Δλάθθμο, θεζημονβίεξ υπςξ αοηέξ πμο ακαθαιαάκεζ μ ΟΔΠΔΚ πνέπεζ κα ακαηεεμφκ ζε έκα 

μοζζαζηζηά ακαααειζζιέκμ, δδιμηναηζηήξ δμιήξ ηαζ θεζημονβίαξ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, 

ημ μπμίμ ηάης απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ιπμνεί κα ακαθάαεζ έκα ηέημζμ νυθμ, υπςξ ηαζ 

ιπμνεί κα εκμπμζήζεζ ημ ζφκμθμ ηςκ θεζημονβζχκ παναημθμφεδζδξ ηαζ ζηήνζλδξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ένβμο ζε υθμοξ ημοξ επζιένμοξ ημιείξ. 

Αηυιδ, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα απμδεπεμφιε έκακ μνβακζζιυ αοημφ ημο παναηηήνα, μ μπμίμξ 

εα επζδζχηεζ κα δζαζθαθίζεζ ηδκ «μζημκμιζηή ημο αοηάνηεζα ιέζς πνμζθμνάξ αιεζαμιέκμο 

ένβμο». Μζα ηέημζα πνμμπηζηή εα δδιζμονβήζεζ πμθφ ζμαανά πνμαθήιαηα ζε υ,ηζ αθμνά ηδ 

θοζζμβκςιία ηαζ ηδ θεζημονβία ημο.  

Σέθμξ, δεκ απμδεπυιαζηε ζε ηαιζά πενίπηςζδ ηδκ ακάθδρδ επζιμνθςηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

πμο αθμνμφκ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ημο δδιμζίμο απυ ζδζςηζημφξ θμνείξ. 

Καηαθήβμκηαξ, εεςνμφιε υηζ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δεκ πνέπεζ κα εεςνείηαζ απθχξ 

δ ζοιιεημπή ζε ηάπμζα επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα ιζηνήξ ή ιεβάθδξ δζάνηεζαξ, αθθά 

ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ δζανημφξ επαββεθιαηζηήξ ακάπηολδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, δ μπμία ιε 

ηδ ζεζνά ηδξ πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ ιε ηδ ζοκμθζηή δζαδζηαζία ακάπηολδξ ηαζ αθθαβήξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ζημ ζφκμθυ ημο.  

Συζμ δ ιία υζμ ηαζ δ άθθδ δζαδζηαζία, βζα κα έπμοκ επζηοπή έηααζδ, πνμτπμεέημοκ ηδκ 

μνβάκςζδ ηαζ πναβιαημπμίδζδ ιεθεηχκ ιε ζηυπμ ηδ ζαθή βκχζδ ηαζ απμηίιδζδ ηδξ 

οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ ζε υ,ηζ αθμνά ηζξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακά 

επίπεδμ ηαζ εζδζηυηδηα, ηαοηυπνμκα υιςξ ηαζ ζε υ,ηζ αθμνά ηζξ απαζηήζεζξ πμο επζαάθθεζ δ 

μνβάκςζδ εκυξ ζφβπνμκμο, απμηεθεζιαηζημφ, δδιμηναηζημφ ηαζ εοαίζεδημο ζηζξ ημζκςκζηέξ 

ακάβηεξ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ. 
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3.5 Πξνηάζεηο  

 

Ο ηθάδμξ ιαξ δζεηδζηεί ηαεζένςζδ εηήζζαξ επζιυνθςζδξ ημοθάπζζημκ 4.000 ηαεδβδηχκ ιε 

ηαοηυπνμκδ απαθθαβή απυ ηα δζδαηηζηά ημοξ ηαεήημκηα ιε ημοξ ελήξ υνμοξ: 

 Οζ ηαπείξ νοειμί ηάθορδξ ηςκ επζιμνθςηζηχκ ακαβηχκ φισλ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

Γ.Δ. επζαάθθμκηαζ, χζηε κα ηαηαζηεί δοκαηυ κα επζιμνθχκεηαζ ηάεε εηπαζδεοηζηυξ 

ημοθάπζζημκ ιζα θμνά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ οπδνεζίαξ ημο.  

 Ζ απαθθαβή απυ ηα δζδαηηζηά ηαεήημκηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ είκαζ επζαεαθδιέκδ. Ζ πείνα έπεζ δείλεζ υηζ, υηακ μ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ 

απενίζπαζημξ απυ άθθεξ οπμπνεχζεζξ, ιπμνεί κα αθμζζςεεί ζηδκ οπυεεζδ ηδξ επζιυνθςζήξ 

ημο. 

Ζ εηήζζα δζάνηεζα ηδξ επζιυνθςζδξ έπεζ ηεηιδνζςεεί ήδδ. Πνμζεέημοιε υηζ δ επζιυνθςζδ 

ζηδκ Δθθάδα είκαζ αηυιδ πενζζζυηενμ ακαβηαία θυβς ηςκ ζμαανχκ εθθείρεςκ ζηδκ 

ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ επζζηήιεξ ηδξ αβςβήξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ εηήζζα 

επζιυνθςζδ εα παίλεζ ηαοηυπνμκα ηαζ ημ νυθμ, ςξ έκα ααειυ, ηδξ ανπζηήξ εηπαίδεοζδξ. 
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4.  ΜΟΝΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
 

 Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ημ ενβαηζηυ ηίκδια ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ηονίςξ υιςξ 

απυ ημ 1989 ηαζ έπεζηα ανίζηεηαζ ζε άιοκα. Αζηία δ επζεεηζηή θμβζηή πμο 

παναηηδνίγεζ ημκ ηαπζηαθζζιυ, πμο εέηεζ ζε πνμηεναζυηδηα ηαζ οπενάκς υθςκ ημ 

ιέβζζημ ηένδμξ. Διπυδζμ ζηδ θμβζηή ημο ηεθαθαίμο, ημοθάπζζημκ βζα ηζξ 

ακεπηοβιέκεξ πχνεξ, ζηέημκηαζ πάκηα μζ ενβαηζηέξ ηαηαηηήζεζξ. διακηζηέξ 

απμηοπχζεζξ ημοξ είκαζ μζ ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ ενβαζίαξ ηαζ, αέααζα, δ ιμκζιυηδηα 

ζημ δδιυζζμ ημιέα. Ζ ζοκηαβιαηζηή ηαημπφνςζδ ηδξ ιμκζιυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ζημ δδιυζζμ ημιέα απμηέθεζε ημκ αηνμβςκζαίμ θίεμ ηδξ ηαημπφνςζδξ ηδξ 

ακελανηδζίαξ ημο δδιυζζμο ημιέα ηαζ ηδξ απαθθαβήξ απυ ηδκ εοκμζμηναηία ηαζ ημκ 

ημιιαηζζιυ ζηδ πχνα ιαξ. Αοηή δ ηαηάηηδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζοκέααθε ηαζ ζηδ 

ζοκμθζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ, βζαηί έδςζε ηδ δοκαηυηδηα ημ ηνάημξ ηαζ δ δδιυζζα 

δζμίηδζδ κα θεζημονβήζμοκ, ζημ ααειυ πμο μζ εηάζημηε πμθζηζηέξ  ζηνεαθχζεζξ ημ 

επέηνεπακ, ςξ μ ιυκμξ ημιέαξ πμο είπε ζοκέπεζα ηαζ δεκ ακαηνέπμκηακ ιε ηδκ 

εηάζημηε πμθζηζηή ή αηνζαέζηενα ηοαενκδηζηή αθθαβή ζηδ πχνα ιαξ. 

 Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ ιμκζιυηδηα επέηνερε ζημοξ ενβαγμιέκμοξ ζημ Γδιυζζμ 

Σμιέα κα ακαπηφλμοκ πνςημαμοθίεξ ηαζ κα ζοκενβαζημφκ ιε οβζείξ θμνείξ 

πνμηεζιέκμο κα ελοπδνεηδεεί μ πμθίηδξ. Αοηυ δε ζοκέαδ ηοπαία. Πνχηα απυ υθα, ζε 

ιζα πχνα ιε πενζμνζζιέκεξ εοηαζνίεξ ακμδζηήξ ημζκςκζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ, έλς απυ 

ζοβηεηνζιέκμοξ ηφηθμοξ πμο θοιαίκμκηακ ηδκ ελμοζία ηαζ είπακ οπυ ημκ έθεβπυ ημοξ 

ηδκ μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζηή γςή ημο ηυπμο, μ ιυκμξ πχνμξ πμο επέηνεπε ζε 

ιμνθςιέκμοξ πμθίηεξ πμο ηαηάβμκηακ απυ ηα ιεζαία ηαζ ηαηχηενα ημζκςκζηά 

ζηνχιαηα βζα κα ακαδεζπεμφκ ήηακ αοηυξ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ ημο 

εονφηενμο Γδιυζζμο Σμιέα. Ζ πθεζμκυηδηα, θμζπυκ, ηςκ κέςκ ιε πνμζυκηα 

αημθμοεμφζακ ημ ιμκαδζηυ δνυιμ πμο ημοξ επέηνεπε κα ακεθζπεμφκ ημζκςκζηά, ηδκ 

απαζπυθδζδ ζε ηναηζημφξ θμνείξ. 

 Δίκαζ επίζδξ βεβμκυξ πςξ ήηακ δεδμιέκδ ηδ αμφθδζδ ηςκ πμθζηζηχκ 

ανπυκηςκ, πανά ηδκ ηαημπφνςζδ ηδξ ιμκζιυηδηαξ, κα αζημφκ πεθαηεζαηή πμθζηζηή 

ηαζ κα πνμπςνμφκ ζε δζμνζζιμφξ ιε ακαλζμηναηζηά ιέζα  ηαζ ιεευδμοξ, βζα κα 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ ρδθμθυνςκ ημοξ. 

 

Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο κνληκόηεηαο ζηε ρώξα καο 
 

 Ζ εεζιμεέηδζδ  ηδξ ιμκζιυηδηαξ εκηάπεδηε ζημ ζδιακηζηυ κμιμεεηζηυ ένβμ 

ημο Δθεοεενίμο Βεκζγέθμο. Ζ Β΄ Ακαεεςνδηζηή  Βμοθή ηςκ Δθθήκςκ (άνενμ 102 

ημο οκηάβιαημξ, 18.5.1911) ρήθζζε ηδ ιμκζιυηδηα ηςκ δδιυζζςκ οπαθθήθςκ. 

ηυπμξ ήηακ κα ιπεζ θναβιυξ ζηζξ πμθζηζηέξ πναηηζηέξ πμο ςξ ηυηε δζέθεεζνακ  ημοξ 

εεζιμφξ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ ηαζ ημ ςεμφζακ ζηδκ παναηιή. Ζ νφειζζδ αοηή είπε 

ςξ ηφνζμ ζηυπμ κα δχζεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ δδιυζζμ Τπάθθδθμ κα πνμαζπζζηεί ηδ 

κμιζιυηδηα ηαζ ηδκ αιενμθδρία πςνίξ κα οπμζηεί ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ θοζζηχκ ημο 

οπμπνεχζεςκ, υ,ηζ δδθ. δ εέζδ ημο υνζγε. ηυπμξ ηδξ νφειζζδξ ήηακ δ αεθηίςζδ ηδξ 

απυδμζδξ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ δ εκίζποζδ ημο νυθμο ηδξ, δ ελοβίακζδ ημο 

ημζκμαμοθεοηζζιμφ ηαεχξ ηαζ δ αζθάθεζα ημο ημζκςκζημφ αίμο. Δλαζηίαξ ηδξ 

ζδζαίηενδξ αανφηδηαξ ημο εέιαημξ πνμηνίεδηε δ ζοκηαβιαηζηή ηαημπφνςζδ ηδξ 

νφειζζδξ ηαζ υπζ δ απθή κμιμεεηζηή πνάλδ. 

 Σμ πυζμ υιςξ εκμπθδηζηή ηαζ δεζιεοηζηή ζηάεδηε δ ηαημπφνςζδ αοηή 

απέκακηζ ζηζξ αδδθάβεξ μνέλεζξ ηςκ εηάζημηε πμθζηζηχκ ηδξ πχναξ ιαξ ημ 

επζαεααζχκμοκ μζ ακαζημθέξ ηαζ μζ απμηθεζζιμί πμο επζπεζνήεδηακ ηαηά ηαζνμφξ. Ζ 

πνχηδ ήνεε ημ 1917, αημθμφεδζακ επυιεκεξ ηα έηδ 1920, 1923, 1925, 1935, 1936, 
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1946, 1947-49 ηαζ αεααίςξ ημ 1967. Γοζηοπχξ μζ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ, ηαζ δ 

ακαλζμηναηία πμο ζοκεπάβμκηαζ, ήνεακ επί ηδξ μοζίαξ κα θεείνμοκ ημ εεζιυ ηαζ κα 

πθήλμοκ ημ ηφνμξ ηαζ ηδ θεζημονβία, ηδκ πνμζθμνά ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. 

 

 

Ζ παζνγέλεηα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζηε ρώξα καο 
 

 Ζ νμοζθεημθμβζηή ηαηηζηή πμο αημθμοεήεδηε ζηζξ πνμζθήρεζξ ηςκ 

οπαθθήθςκ, ιζα πμο δεκ ηαημπονχεδηε πμηέ ζηδ πχνα ιαξ ακηζηεζιεκζηυξ ηνυπμξ 

πνυζθδρδξ ηςκ Γδιυζζςκ Τπαθθήθςκ, ακ ελαζνέζμοιε ημ Νυιμ 2190.94 (Νυιμ 

Πεπμκή, πμο ηζ αοηυξ ζφκημια έβζκε δζάηνδημξ), είπε απμηέθεζια κα αιθζζαδημφκηαζ 

ημ ηφνμξ ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ. 

 Σμ βεβμκυξ επίζδξ υηζ μοδέπμηε εθανιυζηδηακ αλζμηναηζηά ηνζηήνζα ζηδκ 

ελέθζλδ ηςκ Γδιυζζςκ Τπαθθήθςκ, αθθά δ θμβζηή πμο ηονζανπεί ςξ ζήιενα, ημο 

απυθοημο πμθζηζημφ εθέβπμο,  δδιζμφνβδζακ παεμβεκείξ ζοκεήηεξ ηαζ ζαθέζηαηα 

θεζημφνβδζακ ζε αάνμξ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ημο ζοκημκζζιμφ ζημ Γδιυζζμ 

βεκζηυηενα. 

 διακηζηυ νυθμ ζηδκ ακαπμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ζηδ βναθεζμηναηία πμο 

παναηηδνίγμοκ ημ δδιυζζμ ημιέα ζήιενα δζαδναιαηίγεζ δ ζφβποζδ πμο πνμηαθεί ημ 

κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ιε ηζξ αθθδθμεπζηαθφρεζξ, ηζξ ακηζθάζεζξ ημο ηαζ ηα ηεκά πμο 

ζηυπζια πμθθέξ θμνέξ μ κμιμεέηδξ αθήκεζ. Ακ ζε αοηά πνμζεέζμοιε ηδκ ηαηή έςξ 

ακφπανηηδ μνβάκςζδ, ηδκ απμοζία θεζημονβζηυηδηαξ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ πμο 

πμθθέξ θμνέξ είκαζ άεθζεξ, ηονίςξ υιςξ ηδκ πακηεθή έθθεζρδ επζιυνθςζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ιπμνμφιε κα δμφιε ηζξ πναβιαηζηέξ αδοκαιίεξ ηαζ ηζξ 

αβηοθχζεζξ πμο πνμηαθμφκ ηδκ ακαπμηεθεζιαηζηυηδηα ζημ Γδιυζζμ Σμιέα. 

 

Ζ κνληκόηεηα θαη ηα εμηιαζηήξηα ζύκαηα 
 

 Απμηέθεζια υθςκ αοηχκ είκαζ μ πμθίηδξ κα αζχκεζ ηδκ αδοκαιία 

ελοπδνέηδζήξ ημο. Δηείκμ πμο έπεζ βίκεζ ιε ιεβάθδ επζηοπία, ηαζ αοηυ δεκ είκαζ 

ακελήβδημ, είκαζ ημ βεβμκυξ πςξ εεςνεί ςξ οπαίηζμ ηδξ ηαηάζηαζδξ αοηήξ ημκ 

ενβαγυιεκμ, ημκ οπάθθδθμ πμο έπεζ απέκακηί ημο. ε αοηυκ λεζπάεζ, ιε αοηυκ 

δζαπθδηηίγεηαζ, αοηυκ ηαηαββέθθεζ. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μζ ηονίςξ οπεφεοκμζ, πμθζηζηά 

πνυζςπα ηαζ πμθζηζημί πανάβμκηεξ, νίπκμοκ ηαζ αοημί ηδκ πέηνα ημο ακαεέιαημξ 

πςνίξ κα ακαθαιαάκμοκ ηδκ εοεφκδ ημοξ ηαζ απμπνμζακαημθίγμκηαξ ηδκ ημζκή 

βκχιδ ηαζ ημκ εθθδκζηυ θαυ. 

 Άπμρή ιαξ είκαζ πςξ ιζα ααζζηή πανάιεηνμξ ημο γδηήιαημξ έβηεζηαζ ζηδκ 

ηαθή μνβάκςζδ, ζηδ ζςζηή επζιυνθςζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ζηδκ ελεζδζηεοιέκδ 

βκχζδ, ζηδκ ακάπηολδ πκεφιαημξ ζοκενβαζίαξ ηαζ πνμζθμνάξ. 

 Γοζηοπχξ, ιε ηδκ υθδ ζηνέαθςζδ πμο έπεζ επζηεοπεεί ζημ Γδιυζζμ Σμιέα, ημ 

ηνάημξ επζδζχηεζ κα ζηνέρεζ ηα αέθδ εκακηίμκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ςεεί ζε θφζεζξ 

πμο επζδεζκχκμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ ηαζ μδδβμφκ ηδ Γδιυζζα Γζμίηδζδ ηδξ πχναξ ηαζ 

ημκ Γδιυζζμ ημιέα βεκζηυηενα πμθθά πνυκζα πίζς, υπμο δ ηφπδ, δ αλζμπνέπεζα ηαζ δ 

ενβαζία αθθά ηαζ δ ενβαζζαηή ελέθζλδ ημο ηαεεκυξ ανζζηυηακ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ 

ζπέζδ ημο ιε ημκ πμθζηεοηή ηδξ πενζμπήξ ημο, ημοξ ημιιαηζημφξ πανάβμκηεξ, ηζξ 

ζδζμννοειίεξ ημο Γζεοεοκηή ή ημο Σιδιαηάνπδ η.η.υ. 
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Ζ κνληκόηεηα ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο 
 

 Ακ, ηχνα, ζημκ εονφηενμ Γδιυζζμ Σμιέα δ ιμκζιυηδηα απμηεθεί επέββομ ιζαξ 

ζηαεενήξ ηαζ οβζμφξ θεζημονβίαξ, ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ δ άνζδ ηδξ ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ςξ δ ηαθυπθαηα ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ δδιμηναηίαξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ζηδκ 

ημζκςκία βεκζηυηενα. 

 Βέααζα, ακ ζημκ οπυθμζπμ Γδιυζζμ Σμιέα δ ιμκζιυηδηα είκαζ ιζα θμνά 

εκμπθδηζηή ζημοξ εζαζχηεξ ημο ημιιαηζημφ ηνάημοξ ηαζ ημο κεπμηζζιμφ, ζημ πχνμ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ εκμπθδηζηή εηαηυ θμνέξ. ζμζ πνμζαθέπμοκ ζημκ έθεβπμ ηαζ 

ηδ πεζναβχβδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ζε πνχημ επίπεδμ, ηαζ ηςκ κέςκ, ζε δεφηενμ, 

έπμοκ ακηζθδθεεί πςξ μζ εηπαζδεοηζημί δεκ έπμοκ ηαιζά δζάεεζδ κα ιεηαηναπμφκ ζε 

εκενβμφιεκα ηςκ επζδζχλεχκ ημοξ ηαζ παναιέκμοκ ακελάνηδημζ ηαζ ακοπυηαηημζ. 

Αοηυ δεκ είκαζ ηοπαίμ. Σμ βεβμκυξ υηζ ςξ ηχνα δζμνίγμκηαζ ιε ακηζηεζιεκζηά 

ηνζηήνζα, ηαζ ςξ ηχνα μ πχνμξ αοηυξ ιε αβχκεξ ημο εηπαζδεοηζημφ ηζκήιαημξ, 

ηνάηδζε αοηυ ημ ηεηηδιέκμ εκζζπφεζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηυζιμ ημ δζηαίςια κα έπεζ 

θςκή, άπμρδ, κα ιδκ οπμηφπηεζ ζε πζέζεζξ ηαζ κα ιδκ οθίζηαηαζ ελανηήζεζξ. 

 διακηζηή υιςξ είκαζ ηαζ δ εθεοεενία ηαζ δ ακελανηδζία ημο εηπαζδεοηζημφ 

ζημ πχνμ ηδξ δμοθεζάξ ημο, βζαηί αοηυ ημο επζηνέπεζ κα δζδάζηεζ ηαζ κα δζαηδνεί ημ 

αοηελμφζζμ ζηδκ ηάλδ ημο. 

 Αλίγεζ επίζδξ κα θδθεεί οπυρδ δ ζδζαζηενυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ημο 

ένβμο ημο. Δίκαζ βκςζηυ πςξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ εηπαζδεοηζημί ακηζιεηςπίγμοκ 

δοζημθίεξ ηαζ αδοκαημφκ κα ακηεπελέθεμοκ ζηζξ ζηθδνέξ ζοκεήηεξ πμο ζζπφμοκ ζε 

πμθθέξ πενζμπέξ υπζ ιυκμ ηςκ ιεβαθμοπυθεςκ αθθά ηαζ ηδξ επανπίαξ. Σμ ζφκδνμιμ 

επαββεθιαηζηήξ ελάκηθδζδξ (burn out) έπεζ εεςνδεεί θοζζμθμβζηυ απυ ημοξ 

δζμζημφκηεξ, ςξ πανάπθεονδ απχθεζα ημο ζοζηήιαημξ (sic), δεκ ιπμνεί υιςξ ζε 

ηαιία πενίπηςζδ κα απμδεπεμφκ ιζα ηέημζα ακηίθδρδ μζ ενβαγυιεκμζ ηαζ μζ 

εηπαζδεοηζημί.  

 Μπμνμφιε κα εηηζιήζμοιε ζε ηζ ααειυ εα αολδεεί δ πίεζδ ροπμθμβζηή ηαζ 

δεζηή πμο εα κζχεεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ μ ηάεε ενβαγυιεκμξ εονζζηυιεκμξ οπυ ημ 

ζοκεπή έθεβπμ ηαζ ηδκ απεζθή ηδξ απυθοζδξ.  
Καιία ρεοδαίζεδζδ δεκ πνέπεζ κα έπεζ δ ημζκςκία, αθθά ηαζ ειείξ ςξ 

ενβαγυιεκμζ, πςξ δ πνυηαζδ βζα άνζδ ηδξ ιμκζιυηδηαξ, πμο πνμηείκεηαζ απυ 

πμθθμφξ, ιπμνεί κα έπεζ ζηυπμ ηδκ ηαθφηενδ πανμπή οπδνεζζχκ ηαζ ηδκ ελοπδνέηδζδ 

ημο πμθίηδ. ημπεφεζ ζημ κα οπμηάλεζ ηάεε ακηίεεηδ θςκή. ημπεφεζ κα ακμίλεζ κέα, 

πακίζπονα ηέκηνα ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ βζα ηάεε πμθζηζηυ ηαζ ημιιαηζηυ 

πανάβμκηα. ημπεφεζ ζημ κα ηαηανβήζεζ ηάεε έκκμζα ενβαηζημφ δζηαζχιαημξ ηαζ, 

αεααίςξ, εα ηαεζενχζεζ ηδ ιενζηή απαζπυθδζδ, ςξ ηδκ ηφνζα ζπέζδ ενβαζίαξ. Ζ 

Τπμαπαζπυθδζδ ηαζ δ Δθαζηζημπμίδζδ εα απμηεθέζμοκ ηζξ κέεξ, ζφβπνμκεξ 

ιεευδμοξ ελεοηεθζζιμφ ηαζ ελάνηδζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

Οζ νοειίζεζξ πμο εεζιμεεημφκ ηδ ιενζηή απαζπυθδζδ ηαζ ηδ ζπέζδ 

μνζζιέκμο ηαζ  αμνίζημο πνυκμο ζημκ εονφηενμ δδιυζζμ ημιέα ηαεχξ ηαζ μζ 

απμηναηζημπμζήζεζξ ηαζ ζδζςηζημπμζήζεζξ πνμθεζαίκμοκ ημ έδαθμξ βζα ηδκ 

αιθζζαήηδζδ ηδξ ιμκζιυηδηαξ. Ζ ιεηαηνμπή ηδξ ζπέζδξ ενβαζίαξ ιε αάζδ ημ κυιμ 

3429.2005 ηαεχξ ηαζ ηα υζα έπμοκ δνμιμθμβδεεί ζημκ εονφηενμ δδιυζζμ ημιέα ηαζ 

ζοκδέμκηαζ ιε ημ ςνάνζμ ενβαζίαξ, ηα ζοκηαλζμδμηζηά ηαζ αζθαθζζηζηά ιαξ 

δζηαζχιαηα, δείπκμοκ ημ δνυιμ ηαζ θςηίγμοκ ημ ζηυπμ ηςκ ιεηαννοειίζεςκ. 

Δίκαζ αδήνζηδ δ ακάβηδ ηα οπάνλμοκ ακηζζηάζεζξ ημο ζοκδζηαθζζηζημφ 

ηζκήιαημξ, ιε ζηυπμ ηδκ αλζμηναηία, ηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζδ, ηδ  ζςζηή 

πνδιαημδυηδζδ ηαζ ηδ δνμιμθυβδζδ υθςκ εηείκςκ ηςκ ιέηνςκ πμο εα ηηοπμφκ ηδ 

νίγα ημο ηαημφ ηαζ εα πνμςεμφκ ηδ πνδζηή ηαζ απμδμηζηή δζμίηδζδ. ε ιζα ηέημζα 
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θμβζηή μζ ενβαγυιεκμζ εα ζοζηναηεοεμφκ. Οζ πνμηάζεζξ ημο ΟΟΑ, ηδξ Παβηυζιζαξ 

Σνάπεγαξ, μζ Οδδβίεξ ηδξ Δ.Δ. ηαζ μζ εβηθδιαηζηέξ πνμηάζεζξ ημο Μπθεν ηαζ ηςκ 

μιμηνάπεγχκ ημο  εα ιαξ ανμοκ απέκακηζ. 
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5.  ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΑ – ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ 

 
 Πιήξεο ζύληαμε ζηα 30 ρξόληα ππεξεζίαο, κε εθαξκνγή ησλ ξεαιηζηηθώλ 

πξνηάζεσλ ηεο ΟΛΜΔ (λα αλαγλσξίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ 

30 ρξφληα ππεξεζίαο κέρξη θαη 5 έηε σο ζπληάμηκε πξαγκαηηθή δεκφζηα 

ππεξεζία, αθνχ θαηαβάινπλ νη ίδηνη, γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο, ην ήκηζπ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ εηζαγσγηθνχ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ θαη κφλν ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ). 

 Αλαγλώξηζε σο ζπληάμηκσλ 5 ρξόλσλ ζπνπδώλ ησλ θαζεγεηώλ 

 Ζ θύξηα ζύληαμε λα ππνινγίδεηαη ζην 80% ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ 

θαηά ην κήλα απνρώξεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

 Πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (νδνληηαηξηθή 

πεξίζαιςε, νπηηθά θ.ά.)  

 Γηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ σο πξνο ηνπο θνξείο 

ρνξήγεζεο ηεο θύξηαο ζύληαμεο, ηεο επηθνπξηθήο, ησλ κεξηζκάησλ θαη 

ηνπ «εθάπαμ» 

 Καηάξγεζε ηεο δηάηαμεο (κ. 3149/03, άν. 13, παν. 20, εδ. α΄) πνπ 

απαγνξεύεη ηε ζπληαμηνδόηεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο 

 Ζ ζηξαηησηηθή ζεηεία λα αλαγλσξίδεηαη απηνδίθαηα (ρσξίο εμαγνξά) σο 

ρξόλνο ππεξεζίαο ηόζν γηα ηελ θύξηα ζύληαμε θαη γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ 

ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κεηά ηηο 31/12/1997, όζν θαη γηα ηα ππόινηπα 

ηακεία 

 Λεηηνπξγία θαηαζθελώζεσλ γηα ηα παηδηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

 

Σεθκεξίσζε ησλ αηηεκάησλ 

 

Γεληθά 

 

Α. Ζ θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε 

 
Σα αζθαθζζηζηά ζοζηήιαηα ηςκ εονςπασηχκ πςνχκ ακηζιεηςπίγμοκ ιζα ημζκή 

πνυηθδζδ: ηδ βήνακζδ ημο πθδεοζιμφ. Σδκ ίδζα ζηζβιή ςζηυζμ –ηαζ πανά ηζξ 

έκημκεξ ιεηαννοειζζηζηέξ πνμζπάεεζεξ– αοηέξ ελαημθμοεμφκ κα απμηεθμφκ έκα 

ιςζασηυ δζαθμνεηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ πναηηζηχκ. Γζαθμνεηζηυξ είκαζ ελάθθμο απυ 

πχνα ζε πχνα ηαζ μ ααειυξ ηζκδφκμο βζα ηα αζθαθζζηζηά ζοζηήιαηα, ηαεχξ δ 

αζςζζιυηδηα ηςκ ηεθεοηαίςκ ελανηάηαζ απυ ηζξ δδιμβναθζηέξ ζοκεήηεξ αθθά ηαζ ηδ 

βεκζηυηενδ αζςζζιυηδηα ηςκ δδιυζζςκ μζημκμιζηχκ.  

Ωζηυζμ ηα Πνμβνάιιαηα ηαεενυηδηαξ ηςκ πενζζζυηενςκ ηναηχκ ιεθχκ 

απμηαθφπημοκ ιζα ηαεοζηένδζδ ζηδκ πμνεία πνμξ ηδ ιείςζδ ημο δδιμζίμο πνέμοξ 

ηαζ ηδκ ελάθεζρδ ηςκ εθθεζιιάηςκ. πςξ επζζδιαίκεζ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή, πανά 

ημ βεβμκυξ υηζ ηάπμζα ηνάηδ ιέθδ έπμοκ ζδιεζχζεζ ζηακμπμζδηζηή πνυμδμ ςξ πνμξ 

ηζξ ιεηαννοειίζεζξ ημο αζθαθζζηζημφ ζοζηήιαημξ, ςζηυζμ ημ ήιζζο πενίπμο ηςκ 

ηναηχκ δεκ έπεζ ελαζθαθίζεζ αηυιδ ηδ ιαηνμπνυεεζιδ αζςζζιυηδηα ηςκ δδιμζίςκ 

μζημκμιζηχκ.  

 
Β. Ζ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

 
Δζζαβςβή 
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Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ Κμζκςκζηή Αζθάθζζδ ζηδ πχνα ιαξ ακαπηφπεδηε ηαζ 

ελεθίπεδηε άκανπα πςνίξ ηεκηνζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ θζθμζμθία.  

ήιενα ιεηά απυ πμθθέξ δεηαεηίεξ ηαζ ιέζα απυ ιζα δζαδνμιή δ μπμία 

δδιζμφνβδζε πμθθά πνμαθήιαηα, ιε εοεφκδ ηονίςξ ηδξ Πμθζηείαξ, πνμαάθεζ 

επζηαηηζηή δ ακάβηδ θήρδξ ιέηνςκ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ημο 

Αζθαθζζηζημφ οζηήιαημξ.  

θεξ μζ εηηζιήζεζξ ζοβηθίκμοκ ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ ηα επυιεκα πνυκζα εα 

δδιζμονβδεμφκ ηαζκμφνζεξ δοζιεκείξ, βζα ημ Αζθαθζζηζηυ ιαξ φζηδια, ζοκεήηεξ 

πμο πνέπεζ έβηαζνα κα ακηζιεηςπζζημφκ. Σμ αζζζυδμλμ ζεκάνζμ βζα ηδ ιμνθή ηςκ 

επζθμβχκ πμο εα βίκμοκ ιε ζηυπμ κα δζαζθαθζζηεί δ πμνεία βζα έκα αζχζζιμ ζφζηδια 

είκαζ εηείκμ πμο ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ πνυαθερδ υηζ «δεκ ιπμνμφκ αοηέξ μζ επζθμβέξ 

κα ζηακμπμζήζμοκ υθμοξ». 

Τπάνπεζ υιςξ δ άπμρδ, πμο εηθνάγεηαζ απυ ακδζοπμφκηεξ ηαζ ιδ, υηζ αοηή δ 

αζθαθζζηζηή ιεηαννφειζζδ εα «ζανχζεζ» υ,ηζ άθδζε δ πνμδβμφιεκδ ηδξ πενζυδμο 

90 – 92. 

Δπμιέκςξ, ημ ηνίζζιμ ενχηδια δεκ είκαζ ακ εα οπάνλεζ πανέιααζδ ζημ 

Αζθαθζζηζηυ, βζαηί αοηυ εεςνείηαζ «εη ηςκ ςκ μοη άκεο», αθθά πμζα εα είκαζ αοηή δ 

πανέιααζδ.  

Σα υπμζα ιέηνα θδθεμφκ, υιςξ, δεκ πνυηεζηαζ κα έπμοκ ηακέκα απμηέθεζια 

ηαζ ηαιζά πνμμπηζηή, εάκ ημ Κνάημξ δεκ ακαθάαεζ ηζξ ααζζηέξ ημο οπμπνεχζεζξ 

απέκακηζ ζηδκ Κμζκςκζηή Αζθάθζζδ ηαζ δεκ ακηζιεηςπζζημφκ ηα αίηζα πμο 

πνμηάθεζακ ηα πνμαθήιαηα δζαπνμκζηά.  

Ζ ηαηαθήζηεοζδ ηςκ απμεειαηζηχκ ηςκ Σαιείςκ, δ ιεβάθδ εζζθμνμδζαθοβή, 

δ αδοκαιία εθέβπμο ηςκ δαπακχκ, ηονίςξ ζημοξ ηθάδμοξ Τβείαξ, δ αφλδζδ ηαζ δ 

δζαηήνδζδ ζε ορδθά πμζμζηά ηδξ ακενβίαξ, πανάθθδθα ιε ηδκ αζοκέπεζα ημο 

Κνάημοξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ μζημκμιζηέξ ημο οπμπνεχζεζξ πνμξ ηα Σαιεία, έπμοκ ςξ 

απμηέθεζια κα πανμοζζάγεηαζ αδφκαιμ ημ φζηδια ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

επζπηχζεςκ ηςκ δδιμβναθζηχκ ελεθίλεςκ.  

 

Ζ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ - ελεθζλεζξ 

 
 Οζ δομ ακηζαζθαθζζηζημί κυιμζ ηδξ πενζυδμο 1990 – 1993 (1902/90 ηαζ 

2084/92) απμδυιδζακ ημ δδιυζζμ ηαζ ημζκςκζηυ παναηηήνα ημο οζηήιαημξ 

Κμζκςκζηήξ Αζθάθζζδξ δζαιμνθχκμκηαξ υνμοξ ιεηαηυπζζδξ ηδξ εοεφκδξ ηαζ 

οπμπνέςζδξ απυ ημ Κνάημξ ζημκ πμθίηδ. Αοηυ ηεηιδνζχκεηαζ ιε ημ υηζ απυ ημοξ 

κυιμοξ αοημφξ: 

 Δπηβαξύλζεθε θαη επηβαξύλεηαη ν θάζε δεκόζηνο ππάιιεινο ΠΔ κε 1000 

επξώ εηεζίσο (κ.ό.) βζα εζζθμνέξ ηφνζαξ αζθάθζζδξ, μζ μπμίεξ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα είκαζ ιζα απθή ιείςζδ ιζζεμφ, αθμφ ζηδκ μοζία απμηεθμφκ 

έζμδμ ημο Κναηζημφ Πνμτπμθμβζζιμφ. 

 Απμήζεθε ην όξην ειηθίαο γηα ζπληαμηνδόηεζε κέρξη θαη 15 ρξόληα πςνίξ 

ηαιζά ζηαδζαηυηδηα, αθμφ ιζα δζαθμνά ζημ πνυκμ αζθάθζζδξ έζης ηαζ θίβςκ 

διενχκ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ δζαθμνά ζημ υνζμ δθζηίαξ πενζζζυηενμ απυ 5 

πνυκζα.  

 Μεηώλεηαη κέρξη θαη 50% ην πνζό ηεο θύξηαο ζύληαμεο πμο εα 

ηαηααάθθεηαζ ζημοξ κέμοξ ζοκηαλζμφπμοξ απυ ημ 2004 ηαζ ιεηά.  

Σμ φρμξ ηδξ ζδιενζκήξ ηφνζαξ ζφκηαλδξ ηζκείηαζ ζημ 50% ηςκ απμδμπχκ ημο 

ενβαγυιεκμο ζηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ιε 35 πνυκζα αζθάθζζδξ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε αλώηαηε θύξηα ζύληαμε πνπ  έπαηξλε ν 

εθπαηδεπηηθόο κε 30 ρξόληα ππεξεζίαο θαηεγνξίαο Π.Δ. πνπ 
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ζπληαμηνδνηήζεθε ην 2005 είλαη 940,11 επξώ, όηαλ νη αλώηαηεο ζε όια ηα 

Σακεία μεπεξλνύλ ηα 1.500 επξώ. 
 

ε ζπέζδ ιε ηζξ εζζθμνέξ πμο πθδνχκμοκ μζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ βζα ηδκ 

αζθάθζζή ημοξ οπάνπεζ ιία παναπθδνμθυνδζδ εδχ ηαζ πνυκζα. Διείξ υιςξ 

πνμηαθμφιε ημκ μπμζμκδήπμηε κα δεζ ηα πναβιαηζηά ζημζπεία, πμο έπμοκ ςξ ελήξ: 

 Οζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ (ζοκεπχξ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί) πθδνχκμοκ 6,67% βζα 

ηφνζα ζφκηαλδ ηαζ 2,55% βζα οβεζμκμιζηή πενίεαθρδ, υζμ αηνζαχξ ηαζ μζ 

ενβαγυιεκμζ ιζζεςημί ημο ζδζςηζημφ ημιέα, ιε πμθφ ιζηνυηενμ επίπεδμ πανμπχκ 

ζδζαίηενα ζηδκ πενίεαθρδ, υπμο μζ αζθαθζζιέκμζ ημο Γδιμζίμο ανίζημκηαζ ζηζξ 

ηεθεοηαίεξ εέζεζξ. 

 Γηα ηελ αζθάιηζε ζηα Σακεία (ΣΔΑΓΤ ηαζ ΜΣΠΤ) πθδνχκμοιε εζζθμνά 

7%,  ηδ ιεβαθφηενδ εζζθμνά, ιε δζαθμνά, πμο οπάνπεζ ζηδ πχνα ιαξ, βζα κα θάαμοιε 

ιε αζθάθζζδ 30 πνυκςκ 363,18 εονχ ηαζ απυ ηα δφμ Σαιεία. ε πμζμ Σαιείμ ηδξ 

Δθθάδαξ ή ηδξ Δονχπδξ οπάνπεζ ηυζμ παιδθή απυδμζδ; 

 Αοηυ, αέααζα, ζοιααίκεζ βζαηί ημ Κνάημξ δεκ είκαζ ιυκμ ηαηυξ δζαπεζνζζηήξ, 

είκαζ ηαζ πμθφ ηαηυξ ενβμδυηδξ, αθμφ είκαζ μ ιμκαδζηυξ ενβμδυηδξ ζηδ πχνα ιαξ, 

πμο ιέπνζ πνυηζκμξ δεκ πθήνςκε εζζθμνά βζα ηδκ επζημονζηή αζθάθζζδ. Απυ ημ 2004 

ζοιιεηέπεζ ηαηά ημ ήιζζο (3%). 

 Απηέο, ινηπόλ, νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ δελ πιήξσζε ην Κξάηνο, σο 

όθεηιε, κόλν γηα ην ΣΔΑΓΤ θαη κόλν γηα ηελ πεξίνδν 1974 – 2000 αλέξρνληαη ζε 

3,5 δηζ. επξώ. 

 Πάλησο, νη ζπλνιηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ πιεξώλνπλ νη δεκόζηνη 

ππάιιεινη είλαη 20,22% (4% είκαζ βζα ημ ΣΔΑΓΤ), ελώ νη αληίζηνηρεο γηα ηνπο 

ηδησηηθνύο ππαιιήινπο (ηαζ δεκ ιπαίκεζ αεααίςξ ημ εέια ακηζπαναεεηζηά, αθθά 

απθχξ ζοβηνζηζηά) πμο αζθαθίγμκηαζ ζημ ΗΚΑ είκαζ 15,80%.  
 Θα πνέπεζ αηυιδ κα ακαθενεεί υηζ ιε ημ Ν. 3029/02 πμο άθθαλε μ ηνυπμξ 

οπμθμβζζιμφ ηςκ ζοκηάλεςκ είπαιε ιζα κέα ανκδηζηή ελέθζλδ (ζφιθςκα ιε αοηυ ημ κυιμ δ 

ζφκηαλδ δζαιμνθχκεηαζ ιε αάζδ ηζξ απμδμπέξ ηδξ ηεθεοηαίαξ 5εηίαξ ηαζ υπζ αάζδ ημο 

ηεθεοηαίμο ιζζεμφ. Ζ δζάηαλδ αοηή λεηζκά ημ 2008 ηαζ εα μθμηθδνςεεί ημ 2012. Δπίζδξ, ημ 

πμζυ ηδξ ζφκηαλδξ εα είκαζ ημ 70% ακηί ημο 80% ηςκ ζοκηάλζιςκ απμδμπχκ. Ζ νφειζζδ 

αοηή ςζηυζμ είκαζ εεηζηή βζα ημοξ αζθαθζζιέκμοξ ιεηά ημ 1993 μζ μπμίμζ απυ ημ 60% 

ακεααίκμοκ ζημ 70%. Ζ δζάηαλδ αοηή λεηζκά ημ 2008 ηαζ ζηαδζαηά εα θεάζεζ ζε πθήνδ 

εθανιμβή ημ 2017). 

Σμ ηεθεοηαίμ δζάζηδια πμο δζακφμοιε δζαθαίκεηαζ διένα ιε ηδκ διένα, πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ηαζ ηαεανά, υηζ ηαζ δ κέα ζπεδζαγυιεκδ πανέιααζδ επζηεκηνχκεηαζ 

ζηδκ αφλδζδ ηςκ μνίςκ δθζηίαξ, ηδκ αθθαβή ημο ηφπμο οπμθμβζζιμφ ηςκ ζοκηάλεςκ 

ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ζδζςηζηήξ αζθάθζζδξ.  

 Με αάζδ υζα πνμακαθέναιε αθθά ηαζ ιε δεδμιέκμ υηζ βζα υζμοξ δεκ έπμοκ 

χνζια αζθαθζζηζηά δζηαζχιαηα ηα υνζα δθζηίαξ βζα ζοκηαλζμδυηδζδ ηζκμφκηαζ πάκς 

απυ ημ 60
υ
 έημξ, εέθμοιε κα απμζαθδκίζμοιε υηζ δεκ οπάνπεζ ηακέκα απμθφηςξ 

πενζεχνζμ βζα πεναζηένς αφλδζδ ημο μνίμο δθζηίαξ ή ηςκ εζζθμνχκ. Κακέκα, επίζδξ, 

πενζεχνζμ δεκ οπάνπεζ βζα ιείςζδ ηςκ πανμπχκ. Ακηίεεηα, απαζημφκηαζ αεθηζχζεζξ 

ηαζ ελάθεζρδ ηςκ ακζζμηήηςκ ηαζ ηςκ αδζηζχκ πμο δδιζμφνβδζε ηονίςξ δ εθανιμβή 

ηςκ κυιςκ ηδξ πενζυδμο ’90 –’93.  

 

Ζ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ ημο εθθδκζημφ .Κ.Α. 

 
1. Δίκαζ ημζκή δζαπίζηςζδ υηζ δ Κμζκςκζηή Αζθάθζζδ ζηδ πχνα ιαξ 

ακαπηφπεδηε πςνίξ ιαηνμπνυκζμ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ιε ηα δεδμιέκα 

ιζαξ άθθδξ επμπήξ: 
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 παιδθά πμζμζηά ακενβίαξ, 

 ακοπανλία άηοπςκ ιμνθχκ απαζπυθδζδξ, 

 εθάπζζηεξ ζοιαάζεζξ ένβμο, 

 δζαθμνεηζηυ, απυ ημ ζδιενζκυ, δδιμβναθζηυ ιμκηέθμ,  

 ιζηνυηενμ, απυ ημ ζδιενζκυ, ιέζμ υνμ πνμζδυηζιμο επζαίςζδξ.  

Έηζζ, βίκεηαζ απμδεηηυ απυ υθμοξ υηζ ημ οπάνπμκ φζηδια Κμζκςκζηήξ 

Αζθάθζζδξ (.Κ.Α.) δεκ ακηαπμηνίκεηαζ πθέμκ ζηζξ ακάβηεξ ημο πανυκημξ ηαζ 

ημο ιέθθμκημξ.  

 

2. ήιενα οπάνπμοκ κέα δεδμιέκα βζα ημ εθθδκζηυ .Κ.Α., ηα μπμία 

ακαπυθεοηηα δδιζμονβμφκ πνυζεεηεξ πζέζεζξ 

α) Τπάνπμοκ δεζιεφζεζξ ηδξ ημζκμηζηήξ κμιμεεζίαξ, πνμξ υθεξ ηζξ πχνεξ ηδξ 

Δονςγχκδξ, βζα: 

 ζηαεενυηδηα ηζιχκ (πθδεςνζζιυξ 0 – 2%) (άνενμ 105, πανάβν. 1 ηδξ 

οκεήηδξ βζα ηδκ Δ.Δ.), 

 πενζμνζζιυ ημο δδιυζζμο πνέμοξ (άνενμ 1045, παν. 1 ηδξ οκεήηδξ βζα ηδκ 

Δ.Δ.), 

 δδιζμονβία εκζαίαξ εζςηενζηήξ αβμνάξ ιε εκανιμκζζιέκμ .Κ.Α., ηαζ 

 δζαηδνδζζιυηδηα ημο δδιμζζμκμιζημφ εθθείιιαημξ ζηα υνζα ημο 3%. 

 

α) Σμ ιεβαθφηενμ πνυαθδια ημο Δθθδκζημφ .Κ.Α. είκαζ δ εθθεζιιαηζηυηδηά 

ημο. 

 ηζξ 31/12/98 δ αλία ημο ανζζηυηακ ζηα 146,7 δζζ. εονχ, δδθαδή ζημ 127% 

ημο εθθδκζημφ ΑΔΠ. 

 Βαζζημί πανάβμκηεξ αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ είκαζ: 

 Ο Α.Ν. 1611/1950, πμο οπμπνέςκε ημ ΚΑ κα ηαηαεέηεζ οπμπνεςηζηχξ επί 

25 πνυκζα άημηα ηαζ εκίμηε παιδθυημηα ηα ηεθαθαζαηά πθεμκάζιαηά ημο 

ζηδκ Σνάπεγα Δθθάδμξ, ηα μπμία δζμπεηεφηδηακ ζηδ ζοκέπεζα βζα ηδ 

πνδιαημδυηδζδ ηδξ εθθδκζηήξ αζμιδπακίαξ ηαζ ημο εθθδκζημφ ειπμνίμο.  

 Ζ πενζμοζία ημο εθθδκζημφ ΚΑ ζφιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ ημο ΗΝΔ (2001) ημ 

2000 ακενπυηακ ζηα 16,4 δζξ εονχ ηαζ ιπμνμφζε κα δζαζθαθίζεζ ηδ 

θεζημονβία ημο ΚΑ ιέπνζ ημ 2003. Ακ υιςξ δεκ είπακ αθαζνεεεί απυ αοηυ ηα 

ίδζα πενζμοζζαηά ζημζπεία, δ πενζμοζία ημο εα έθεακε ζηα 58,7 δζζ. εονχ ηαζ 

εα ιπμνμφζε κα δζαζθαθίζεζ ηδ θεζημονβία ημο ιέπνζ ημ 2024. 

 Σμ ιαηνμπνυκζμ ακαθμβζζηζηυ έθθεζιια (βζα υθα ηα Σαιεία, πθδκ ΟΓΑ, ΝΑΣ 

ηαζ Γδιμζίμο) βζα ιζα πενίμδμ 50 πνυκςκ, ιε πμζμζηυ απαζπυθδζδξ 62% 

ακένπεηαζ: 

 ιε επζηυηζμ 3% ζημ φρμξ ηςκ 201,9 δζζ. εονχ ή ζημ 167,88% ημο 

ΑΔΠ 

 ιε επζηυηζμ 4% ζημ φρμξ ηςκ 125,3 δζζ. εονχ ή ζημ 104,20% ημο 

ΑΔΠ 

 ιε επζηυηζμ 5% ζημ φρμξ ηςκ 78,1 δζζ. εονχ ή ζημ 104,20 % ημο ΑΔΠ 

 

Ζ ακηζιεηχπζζδ ημο ιαηνμπνυκζμο ακαθμβζζηζημφ εθθείιιαημξ ημο ΚΑ δεκ 

απμηεθεί ιζα δζαδζηαζία επζιενζζιμφ ηδξ ελυθθδζήξ ημο ιεηαλφ ζοβηεηνζιέκςκ 

οπμπνέςκ (π.π. Κνάημξ, ενβαγυιεκμζ, ενβμδυηεξ), αθθά ζοιπθέηεηαζ ιε ηδ βεκζηυηενδ 

θεζημονβζηυηδηα ηαζ απμδμηζηυηδηα ζοκμθζηά ηδξ Δεκζηήξ ιαξ Οζημκμιίαξ.  
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3. Ζ Δ.Δ., ιε ηδκ Ακαημίκςζή ηδξ 622/2000, πμο ηαηέβναρε ηδκ απυθαζδ 

Κμνοθήξ ηδξ Λζζζααυκαξ ημο 2000, πνμηείκεζ ηδ θεζημονβία εκυξ ζοζηήιαημξ 3 

ποθχκςκ: 

 ηδξ ηφνζαξ ζφκηαλδξ,  

 ηδξ επζημονζηήξ, ηαζ  

 ηδξ ζδζςηζηήξ αζθάθζζδξ 

ηαζ εζδζηυηενα εζζδβείηαζ ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ηφνζαξ ζφκηαλδξ ηαζ ηδ δζυβηςζδ 

ηδξ επζημονζηήξ ηαζ ζδζςηζηήξ.  

 

οιπεναζιαηζηά, πνέπεζ κα ακαθένμοιε υηζ: 

 

1. Σμ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια έπεζ ηδκ άπμρδ υηζ δ ζδζςηζηή αζθάθζζδ δεκ 

ιπμνεί ζε  

 ηαιζά πενίπηςζδ κα απμηεθέζεζ ζδζαίηενμ ποθχκα ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ 

 

2. Ζ εθθεζιιαηζηυηδηα ημο Δθθδκζημφ ΚΑ δεκ ιπμνεί ζε ηαιία πενίπηςζδ κα 

δδιζμονβήζεζ ημκ ηίκδοκμ ηαηάννεοζήξ ημο, αθμφ μ ηεθζηυξ εββοδηήξ ηςκ 

πθδνςιχκ ηςκ πανμπχκ ημο είκαζ μ Κναηζηυξ Πνμτπμθμβζζιυξ ηαζ, ζοκεπχξ, 

ιυκμ ακ πηςπεφζεζ ημ ίδζμ ημ Κνάημξ, ηυηε εεςνδηζηά εα ηαηαννεφζεζ ηαζ ημ 

ΚΑ. 

 

3. ήιενα οπάνπεζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ θήρδξ ιέηνςκ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ 

αζςζζιυηδηαξ ημο ΚΑ ηαζ βζα ηδκ επίθοζδ υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ 

πνμαθδιάηςκ, πνμαθδιάηςκ πμο ηδκ εοεφκδ έπεζ ηονίςξ δ Πμθζηεία.  

 

Ηδηνκνξθίεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ θαζεγεηώλ / 

-ηξηώλ  

 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα μζ Κοαενκήζεζξ έπμοκ πνμπςνήζεζ ζε εεζιμεέηδζδ 

ηζκήηνςκ πνυςνδξ ζοκηαλζμδυηδζδξ ζε ιζα ζεζνά ενβαγμιέκςκ ζημ Γδιυζζμ ηαζ 

ζημκ εονφηενμ Γδιυζζμ Σμιέα (Δθθδκζηή Αζηοκμιία, ΔΡΣ, Οθοιπζαηή, Σνάπεγεξ, 

ΟΣΔ, η.θπ.) ζε ηάπμζεξ δε πενζπηχζεζξ ζηα 48 ηαζ 50 πνυκζα δθζηίαξ ηαζ ιε έκημκα 

πνμηθδηζηυ ηνυπμ.  

Σμ θαζκυιεκμ αοηυ έπεζ εκηαεεί ηδκ ηεθεοηαία δζεηία.  

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ Κοαενκήζεζξ δεκ έπμοκ ακηζιεηςπίζεζ ιε ηδ δέμοζα 

εοαζζεδζία ημ πνυαθδια ηδξ ζοκηαλζμδυηδζδξ ηςκ ηαεδβδηχκ/-ηνζχκ, πανυηζ ιζα 

ζεζνά απυ ζμαανμφξ θυβμοξ ζοκδβμνμφκ βζα ιζα εζδζηή ακηζιεηχπζζή ημο.  

Σέημζμζ θυβμζ είκαζ: 

1. Σν γεξαζκέλν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό. Λυβς ημο πνμαθήιαημξ ηδξ 

αδζμνζζηίαξ ηςκ ηεθεοηαίςκ 25 πνυκςκ μζ εηπαζδεοηζημί δζμνίγμκηαζ ζε ιεβάθδ, ηαηά 

ιέζμκ υνμ, δθζηία. Σμ 1997 βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Γ.Δ. μ ι.υ. δζμνζζιμφ υθςκ 

ηςκ εζδζημηήηςκ είπε δζαιμνθςεεί πενίπμο ζηα 36 πνυκζα, εκχ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ 

ηδξ Π.Δ. πενίπμο ζηα 26 πνυκζα.  

2. Σν ρακειό πξνζδόθηκν δσήο. φιθςκα ιε ζημζπεία ημο 1985 (ΔΤΔ) ημ 

πνμζδυηζιμ γςήξ βζα ημοξ Έθθδκεξ εηπαζδεοηζημφξ είπε δζαιμνθςεεί ζημοξ άκδνεξ 

ζημ 61,3 πνυκζα δθζηίαξ ηαζ ζηζξ βοκαίηεξ ζηα 65,2 πνυκζα δθζηίαξ. ήιενα δεκ 

έπμοιε ηέημζα εζδζηά ζημζπεία. Δπεζδή ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ απυ ημ 1985 ςξ ημ 2005 

παναηδνείηαζ ιζα αφλδζδ ημο πνμζδυηζιμο γςήξ άκς ηςκ 4 εηχκ, εηηζιάηαζ υηζ 

οπάνπεζ ιζα ακάθμβδ αφλδζδ πενίπμο 3,5 εηχκ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ.  
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φιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ Δ.Δ. ηαζ ηδξ ΔΤΔ βζα ημ βεκζηυ πθδεοζιυ ηαζ 

ημοξ  

εηπαζδεοηζημφξ έπμοιε ημκ ελήξ πίκαηα: 

    

 Γεληθόο Πιεζπζκόο Δθπαηδεπηηθνί 

 1985 2005 2050* 1985 2005*

* 

Άκδνεξ 72,7 76,4 81,0 61,3 64,8 

Γοκαίη

εξ 

76,9 81,4 85,4 65,2 68,7 

                                         *εηηίιδζδ ηδξ Δ.Δ. 

                ** εηηίιδζδ  

 

3. Ζ απαίηεζε ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ θαη ηεο θνηλσλίαο γηα λεόηεξν 

εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό. πςξ πνμηφπηεζ απυ ηα πναηηζηά υθςκ ηςκ ζοκυδςκ ηδξ 

Βμοθήξ ηςκ Δθήαςκ απαίηδζδ ηςκ ιαεδηχκ/-ηνζχκ είκαζ κα έπμοκ δαζηάθμοξ ιε 

ιζηνυηενδ δθζηία.  

4. Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. Ζ άιεζδ ζοκηαλζμδυηδζδ εηπαζδεοηζηχκ 

ιεβάθδξ δθζηίαξ εα αμδεήζεζ ζηδκ ακακέςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ δοκαιζημφ ηαζ ζηδκ 

άιαθοκζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ακενβίαξ ιεηαλφ ηςκ κέςκ – εκ δοκάιεζ 

ζοκαδέθθςκ.  

5. Ζ επηκόξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. φιθςκα ιε δζεεκείξ ένεοκεξ ηαζ 

ιεθέηεξ, μ άκενςπμξ δεκ είκαζ επζδεηηζηυξ ιάεδζδξ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ιεηά ηδκ 

δθζηία (ι.υ.) ηςκ 54 εηχκ. (Γζ’ αοηυ ιζα ζεζνά απυ μζημκμιζηέξ επζπεζνήζεζξ, υπςξ 

Σνάπεγεξ η.θπ., δεκ επεκδφμοκ πάκς ζηδκ επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ ημοξ υηακ 

πθδζζάγεζ αοηυ πνμκζηυ υνζμ δθζηίαξ).  

6. Ζ πηώζε απόδνζεο ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. φιθςκα ιε 

εονςπασηέξ ένεοκεξ, μ δείηηδξ απυδμζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ςξ πνμξ ηδκ δζδαηηζηή 

πνάλδ πίπηεζ ιεηά ηδκ δθζηία (ι.υ.) ηςκ 56 εηχκ. Γζαηί παναηδνείηαζ ιζα επζαάνοκζδ 

ημοξ θυβς ηυπςζδξ, ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ δδιζμονβίαξ εκίμηε ροπμθμβζηχκ 

πνμαθδιάηςκ.  

7. Σν κηθξό πνζνζηό δηεπζπληηθώλ ζέζεσλ. Σμ πμζμζηυ ηςκ ηάεε είδμοξ 

δζεοεοκηζηχκ εέζεςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ εέζεςκ πμθζηχκ οιαμφθςκ ζημ πχνμ ηδξ 

Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ δεκ λεπενκά ημ 9% επί ημο ζοκυθμο ηςκ πάζδξ θφζεςξ 

οπδνεημφκηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδ Γ.Δ., εκχ ζε άθθμοξ ηθάδμοξ ημο Γδιμζίμο μζ 

Γζεοεοκηζηέξ εέζεζξ θεάκμοκ ιέπνζ ηαζ ημ 35% επί ημο ζοκυθμο ηςκ οπδνεημφκηςκ.  

 

Αλαγλώξηζε ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

 

 Ζ Κοαένκδζδ ημ 2002, ακαβκςνίγμκηαξ εκιένεζ αοηή ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ αζηζμθμβζηή έηεεζδ ζε ηαηαηεεείζα 

πνμζεήηδ – ηνμπμθμβία ζημ ζπέδζμ κυιμο: «Σνμπμπμίδζδ ηαζ ζοιπθήνςζδ ηδξ 

ζοκηαλζμδμηζηήξ κμιμεεζίαξ ημο Γδιμζίμο ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ», ημπμεεηήεδηε ςξ 

ελήξ:  

«Οη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

δηνξίδνληαη θαηά θαλφλα ζε κεγάιε ειηθία κε απνηέιεζκα λα ζπκπιεξψλνπλ ην θαηά 

πεξίπησζε φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζε κεγάιε ειηθία (65 ή θαη 67 εηψλ). Δπεηδή 

ε δηδαζθαιία ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε απηή ηελ 

ειηθία απνβαίλεη ζε βάξνο ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηηο 
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πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο αλσηέξσ εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηξηαθνληαεηή πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία λα ιακβάλνπλ 

ζχληαμε, φζνη κελ έρνπλ δηνξηζζεί κέρξη 31/12/1982 κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55
νπ

 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, φζνη δε έρνπλ δηνξηζζεί απφ ηελ 1/1/1983 θαη εθεμήο κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο». 

 Με ημ αζηζμθμβζηυ αοηυ πνμπχνδζε, ιε ηδκ ρήθζζδ ημο Ν. 3075/5-12-2002, 

ζε ιζα πνμζεήηδ ηνμπμθμβία (Άνενμ 5 παν. 4) πμο έπεζ ςξ ελήξ: 

“ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθψλ θαη 

ηξαηησηηθψλ πληάμεσλ πξνζηίζεηαη εδάθην, σο εμήο: «Δηδηθά, γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ιεηηνπξγνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ 

ηξηάληα (30) έηε ππεξεζίαο θαη απνρσξνχλ απφ ηελ ππεξεζία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε θαηαβνιή 

ηεο ζχληαμεο αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο γηα φζνπο έρνπλ 

πξνζιεθζεί κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 1982 θαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60
νπ

 έηνπο ηεο 

ειηθίαο γηα φζνπο πξνζιακβάλνληαη απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 1983 θαη κεηά»”.  

Με ηδκ ίδζα αζηζμθμβία ημ Γ.. ηδξ ΟΛΜΔ επζδίςλε ηαζ ηδκ ελήξ πνμζεήηδ 

(Πνυηαζδ ημο Βμοθεοηή Π. Λαθαγάκδ): 

ηδκ παν. 4 ημο άνεν. 5 πνμζηίεεηαζ εδάθζμ ςξ ελήξ: 

«ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

αλαγλσξίδνληαη κέρξη θαη 5 έηε σο ζπληάμηκε πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία. Γηα ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπο θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ην ήκηζπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

ηνπ εηζαγσγηθνχ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ θαη κφλν ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ θψδηθα Πνιηηηθψλ θαη 

ηξαηησηηθψλ ζπληάμεσλ».  

Ζ ιδ ρήθζζδ αοηήξ ηδξ ηνμπμθμβίαξ δεκ μδήβδζε ζε μνζζηζηή θφζδ αοημφ ημο 

ζδιακηζημφ πνμαθήιαημξ βζα ημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ ηζξ ηαεδβήηνζεξ. Γζαηί ιπμνεί μ 

ηαεδβδηήξ κα θφβεζ ιε 30 πνυκζα οπδνεζίαξ ζηα 55 ή ζηα 60 ηαζ υπζ ζηα 65 ημο, 

αθθά ιε ηζ ζφκηαλδ κα θφβεζ; 

Πανυηζ δ ρδθζζεείζα δζάηαλδ εεςνείηαζ πμθφ ζδιακηζηή ηαζ απμηεθεί κίηδ 

ημο .Κ. ηςκ ηαεδβδηχκ, εκημφημζξ ημ αίηδια βζα πθήνδ ζφκηαλδ ζηα 30 πνυκζα 

οπδνεζίαξ παναιέκεζ ζημ αηέναζμ ηαζ πνέπεζ κα είκαζ απυ ηα ηονίανπα γδηήιαηα ηδξ 

δνάζδξ βζα ημ επυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια.  

 

Πιαίζην αζθαιηζηηθήο – ζπληαμηνδνηηθήο πνιηηηθήο  

Γξεγόξεο: Να κπνπλ ηα αηηήκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ ζπλεδξίνπ ηνπ θιάδνπ 

Οζ πνμηάζεζξ ηδξ ΟΛΜΔ βζα ηδκ Αζθαθζζηζηή – οκηαλζμδμηζηή πμθζηζηή πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκμοκ ςξ βεκζηέξ ανπέξ – πθαίζζμ ηα παναηάης ζδιεία: 

1. Σν Κξάηνο πξέπεη λα εγγπάηαη ηε βησζηκφηεηα, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζηαζεξή 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθή Αζθάιηζεο 

2. Η θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη δεκφζηα, θαζνιηθή θαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο 

ηνπο Έιιελεο θαη μέλνπο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο. 

3. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

πνιηηψλ ηεο ρψξαο, λα είλαη θνηλσληθά δίθαην, νηθνλνκηθά βηψζηκν θαη λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεγγχε ησλ γελψλ θαη ζηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα. 

4. Κάζε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ αλακφξθσζε 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εμαζθαιίδεη πξφζζεηνπο πφξνπο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπ, κε ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη ηελ πνιηηηθή 

απαζρφιεζεο. Κάζε αιιαγή ζην ζχζηεκα έρεη επηπηψζεηο ζε θξίζηκα κεγέζε 

ηεο νηθνλνκίαο, φπσο αληαγσληζηηθφηεηα, πιήξε απαζρφιεζε, αλάπηπμε 
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θ.ιπ,. πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο θαζνξίδνπλ παξαπέξα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ίδηνπ 

ηνπο ζπζηήκαηνο. 

5. Η δηνίθεζε ησλ ηακείσλ, ε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ – απνζεκαηηθψλ, 

ε απηνλφεηε εθαξκνγή λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ (πνπ έκεηλαλ θελφ γξάκκα) 

θ.ιπ. είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο βησζηκφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

6. Η αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ ζε ζηαζεξή βάζε πξνυπνζέηεη επαλαζχλδεζε ηεο 

θχξηαο ζχληαμεο κε ην 80% θαη ηεο επηθνπξηθήο κε ην 20%. 

7. Η πιήξεο απαζρφιεζε αληί ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο είλαη βαζηθή πνιηηηθή 

απαζρφιεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, εηδηθφηεξα ησλ λέσλ 

επηζηεκφλσλ ζηνλ θιάδν. 

8. Απνξξίπηεηαη ε θεθαιαηνπνηεηηθή αληίιεςε γηα ηελ Κχξηα θαη Δπηθνπξηθή 

Αζθάιηζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ. 

Αληίζεηα, πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε ζεζκνζέηεζε ηεο ειάρηζηεο εγγπεκέλεο 

ζχληαμεο θαη κηζζνχ γηα ηνπο θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο θαη αλέξγνπο. 

9. Γεληθά, πνιηηηθέο κείσζεο ησλ ζπληάμεσλ, αχμεζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο θαη 

αχμεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ, είηε ζηελ Κχξηα είηε ζηελ 

Δπηθνπξηθή Αζθάιηζε, δελ είλαη απνδεθηέο. 
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6.  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΗΣΖΜΑΣΑ 
 

 

6.1  Αύμεζε απνδνρώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Οηθνλνκηθά αηηήκαηα: 

 

1.400 επξώ θαζαξά ζηνλ λενδηόξηζην. Δλζσκάησζε ησλ επηδνκάησλ ζηνπο 

βαζηθνύο κηζζνύο. Αθώιπηε κηζζνινγηθή εμέιημε· κε ζύλδεζε ηνπ κηζζνύ κε ηελ 

απόδνζε - αμηνιόγεζε. Όρη ζην κηζζνιόγην ηεο ιηηόηεηαο θαη ηνπ επηζθαινύο 

κηζζνύ). 

Σν ηζρύνλ κηζζνιόγην  
 

φιθςκα ιε ημ ζζπφμκ ιζζεμθυβζμ «Υνζζημδμοθάηδ» πμο ρδθίζηδηε ημ 2003 βζα 

ημοξ Γ.Τ. ηαζ επμιέκςξ ηαζ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, μ ιζζευξ απμηεθείηαζ απυ: 
 

1. Σμ ααζζηυ ιζζευ, ζημκ μπμίμ έπμοκ εκζςιαηςεεί ημ πνμκεπίδμια, ημ επίδμια 

ελμιάθοκζδξ ηαζ ιζηνυ ηιήια ημο ηζκήηνμο απυδμζδξ. 

2. Κθαδζηά επζδυιαηα, υπςξ ημ επίδμια ελςδζδαηηζηήξ απαζπυθδζδξ βζα ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ.  

3. Σμ ηίκδηνμ απυδμζδξ 150€ 

4. Σζξ εζδζηέξ αιμζαέξ εέζδξ, ηζξ οπενςνίεξ ηαζ ηζξ απμγδιζχζεζξ βζα ζοιιεημπή ζε 

ζοθθμβζηά υνβακα. 
 

Αοηή δ δμιή έπεζ ζημπυ κα ιδ ζοκδέμκηαζ ηα ηιήιαηα αοηά, αθθά κα ιπμνεί δ 

ηοαένκδζδ κα ηα ιεηααάθθεζ ακελάνηδηα, χζηε κα δζαθμνμπμζεί ηζξ αιμζαέξ ηςκ Γ.Τ. 

είηε αημιζηά είηε ηαηά μιάδεξ ενβαγμιέκςκ, ηαεχξ επίζδξ μζ αολήζεζξ θυβς 

πθδεςνζζιμφ, ηα δχνα ηαζ δ ζφκηαλδ κα ιδκ οπμθμβίγμκηαζ ιε αάζδ ημ ζφκμθμ ηςκ 

απμδμπχκ. 
 

αθήξ ζηυπμξ ηδξ ρήθζζδξ αοημφ ημο ιζζεμθμβίμο ήηακ δ πνμζπάεεζα ζηαδζαηήξ 

οθμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ βζα ηδκ εθαζηζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ζημ δδιυζζμ ημιέα ηαζ 

ημο ζηθδνμφ ποναιζδζημφ εθέβπμο ηςκ ενβαγμιέκςκ, ζφιθςκα ηαζ ιε ηζξ πνμηάζεζξ 

ηςκ πνμβναιιάηςκ ΠΟΛΗΣΔΗΑ, πμο απμζημπμφζακ ζηδκ άνζδ ηδξ ιμκζιυηδηαξ πμο 

δε θαίκεηαζ κα είκαζ ηαζ ζδζαίηενα ιαηνμπνυεεζιμξ ζηυπμξ βζα υζμοξ οθμπμζμφκ ηαζ 

οπμζηδνίγμοκ ηδκ ηονίανπδ πμθζηζηή ηςκ ακαδζανενχζεςκ, ζημ ααειυ αέααζα πμο δε 

ανμοκ απέκακηί ημοξ έκα νςιαθέμ, εκςηζηυ ηαζ ιαγζηυ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ηίκδια.   
 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή ηδξ ρήθζζήξ ημο δ Ο.Λ.Μ.Δ ηυκζγε 

πςξ ημ ιζζεμθυβζμ αοηυ δεκ είπε ζηυπμ ηδκ μοζζαζηζηή αεθηίςζδ ηδξ εέζδξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ, ια ακηίεεηα απμηεθεί έκα επζημζκςκζαημφ παναηηήνα επζπείνδια βζα 

ημοξ εηάζημηε ηοαενκχκηεξ, βζα κα ηναημφκ ηαεδθςιέκμοξ ημοξ ιζζεμφξ ηςκ Γ.Τ. 

Οζ ανπέξ ημο ιζζεμθμβίμο ζπεηζηά ιε ηδκ εκμπμίδζδ ηςκ αιμζαχκ θοζζηά δεκ 

ηδνήεδηακ, βεβμκυξ πμο επέηνερε ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ ηοαένκδζδ ημο ΠΑ.Ο.Κ. 

ηαζ ζηδκ ηςνζκή ηδξ Ν.Γ. κα παίγμοκ  ημ βκςζηυ παζπκίδζ ηδξ πμνήβδζδξ επζδμιάηςκ, 

ιε ζηυπμ αθεκυξ κα ελαζθαθίγμοκ έκα ααειυ ημζκςκζηήξ ζοκαίκεζδξ, αθεηένμο κα 

δζαζνμφκ ημοξ δζάθμνμοξ ηθάδμοξ ηςκ Γ.Τ., βζαηί εκςιέκμοξ δεκ ιπμνμφκ κα ημοξ 

ακηζιεηςπίζμοκ. Γζα ημο θυβμο ημ αθδεέξ οπάνπμοκ, ςξ υπδια βζα ηδ ζοκέπζζδ 

άζηδζδξ επζδμιαηζηήξ πμθζηζηήξ, αθεκυξ μζ ελαζνέζεζξ ημο άνενμο 1 παν. 2, πμο 
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δζαηδνμφκ ηα εζδζηά ιζζεμθυβζα, αθεηένμο  ηα επζδυιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 

8, ζηα μπμία εα ελαημθμοεήζμοκ κα ζηδνίγμκηαζ μζ δζαθμνμπμζήζεζξ. 

    

Οη «απμήζεηο» 
 

Σμ κέμ ιζζεμθυβζμ πανμοζζαγυηακ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζακ ημ ιέζμ βζα ηδκ άνζδ ηςκ 

αδζηζχκ ηαζ ηδκ ακαπθήνςζδ ημο εζζμδήιαημξ πμο απςθέζηδηε. 
 

Μάθζζηα, ημ επίδμια ηςκ 176€ δυεδηε - ζε υζμοξ ΓΤ δυεδηε - επεζδή δεκ είπε 

ρδθζζηεί κέμ ιζζεμθυβζμ, ελ μο ηαζ δ ηαηάνβδζδ ημο επζδυιαημξ ζφιθςκα ιε ημ 

ζπέδζμ κυιμο. Δπμιέκςξ δ ηνζηζηή πνέπεζ κα βίκεζ εκημκυηαηα ζημ ηαηά πυζμ 

πνάβιαηζ απμηαηάζηδζε ηζξ αδζηίεξ ηαζ αίνεζ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ απχθεζαξ 

εζζμδήιαημξ. 
 

Κάηζ ηέημζμ δεκ έβζκε. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ πςξ μζ αολήζεζξ ζημκ ηαεανυ ιζζευ ημκ 

πνχημ πνυκμ εθανιμβήξ ημο ιυθζξ ηάθορακ ηδκ απχθεζα ηδξ αβμναζηζηήξ αλίαξ ημο 

ιζζεμφ ηδξ ηεθεοηαίαξ πνμκζάξ 
20

.  

 

  

  
1 έηνο ππεξεζίαο Μ.Κ. 17 33 έηε ππεξεζίαο Μ.Κ. 1 

Απνδνρέο 2003 2004 2003 2004 

Βαζηθόο Μηζζόο 602,81 842,29 774,97 1390,93 

Υξνλνεπίδνκα 24,11 0,00 464,98 0,00 

Δπίδ. 

Δμνκάιπλζεο 
114,00 0,00 0,00 0,00 

Δπίδ. 

Δμσδηδαθηηθήο 

Απαζρόιεζεο 

228,38 301,38 228,38 301,38 

Κίλεηξν 

απόδνζεο 
208,36 150,00 208,36 150,00 

ύλνιν 

Απνδνρώλ: 
1177,66 1293,67 1676,69 1842,31 

Γηαθνξά 116,01 165,62 

Κξαηήζεηο 
        

Τγεηνλνκηθή  

Πεξίζαιςε 
24,72 29,16 37,44 43,15 

Μ.Σ.Π.Τ. 35,86 38,21 59,25 60,15 

Σ.Π.Γ.Τ. 25,08 33,69 49,60 55,64 

Σ.Δ.Α.Γ.Τ. 18,81 25,27 37,20 41,73 

ύληαμεο 0824 53,55 56,18 94,44 92,78 

Φόξνο
21[5]

 53,80 80,57 164,69 208,60 

ύλνιν 

Κξαηήζεσλ: 
211,82 263,08 442,62 502,05 

Καζαξά ζην ρέξη: 965,84 1030,59 1234,07 1340,26 

                                                 
20 Βιέπε πίκαθεξ ΟΘΙΓ, ζημοξ μπμίμοξ μάιηζηα δεκ πενηιαμβάκεηαη ε αφλεζε ηςκ θναηήζεςκ ΣΓΑΔΤ 

21[5] Ο θυνμξ έπεη οπμιμγηζηεί ζφμθςκα με ηεκ αν.1102339/2093/Α0012/20-12-20303 εγθφθιημ ημο 

Τπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ, με βάζε ηεκ μπμία μαξ γίκεηαη ε παναθνάηεζε θυνμο. 



 71 

Γηαθνξά 64,75 106,19 

Από ηα πνζά πνπ πξνθύπηνπλ πξέπεη λα αθαηξεζνύλ 6€ ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ θξαηήζεσλ γηα ην 

ΣΔΑΓΤ, ώζηε ε ζπλνιηθή θαζαξή αύμεζε θπκαίλεηαη από 55 έσο 97 €. 

Γηαθνξά 
58,75 100,19 

 

Με ηδ ζοκεπζγυιεκδ πμθζηζηή ηδξ θζηυηδηαξ ηαζ ηςκ αολήζεςκ πμο δεκ 

ακαπθδνχκμοκ ηακ ημκ πθδεςνζζιυ πμο εθάνιμζε δ ηοαένκδζδ ηδξ Ν.Γ. ημ 2005 μζ 

ιζζεμί ημο εηπαζδεοηζημφ πνμζςπζημφ ημ 2005 ιε αάζδ ημ κέμ ιζζεμθυβζμ 

(κ.3205/03) δζαιμνθχεδηακ ςξ ελήξ:  

 

 

 

 

Σδκ ίδζα ηαζ πεζνυηενδ πναβιαηζηυηδηα ακηζιεηχπζζακ μζ εηπαζδεοηζημί ημ 2006, ιζαξ 

ηαζ δ ελέθζλδ ηςκ ιζζεχκ ηςκ Γ.Τ. ήηακ εθάπζζηδ, ιε ιία εζζμδδιαηζηή πμθζηζηή πμο 

ηζκήεδηε αοζηδνά ζηα υνζα ημο επίζδιμο πθδεςνζζιμφ. Ο πνμτπμθμβζζιυξ πμο 

ρδθίζηδηε ημκ πενζζκυ Γεηέιανζμ ήηακ έκαξ πνμτπμθμβζζιυξ ζηθδνήξ ιμκμιενμφξ 

θζηυηδηαξ βζα ιζζεμφξ – ζοκηάλεζξ, δζεφνοκζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ ηαζ 

πενζημπήξ ηςκ ημζκςκζηχκ δαπακχκ: πνμέαθεπε ιεζχζεζξ ζηα εζζμδήιαηα, αθμφ μζ 

πενζζκέξ αολήζεζξ ήηακ 2,5%, δδθαδή ιζηνυηενεξ απυ ημκ επίζδιμ ηαζ πάκηα 

πθαζιαηζηυ πθδεςνζζιυ πμο πνμαθέπεηαζ πάκς απυ 3,5%. ηδκ πναβιαηζηυηδηα δ 

ΜΗΘΟΛΟΓΗΟ 2005  

  
             ΚΡΑΣΖΔΗ           

                                      
  

ΔΣΖ  

ΤΠ.  

Μ.Κ.  
ΒΑΚ 

ΜΗΘ  
ΔΠΗΓ 

Δ Ξ/Γ 
ΚΗΝΖΣ 

ΑΠΟΓ  
ΤΝΟΛ 

ΑΚΑΘ 
Μ.Σ. 
Π.Τ.  

Σ.Π.Γ.Τ.  
Σ.Δ.Α. 
Γ.Τ.  

ΤΝΣΑΞ.  
ΤΓΔΗΟΝ. 

ΠΔΡΗΘ.  
ΦΟΡ. 

ΔΗΟΓ.  
ΤΝΟΛΟ 

ΚΡΑΣΖ 
ΚΑΘΑΡ. 
 ΠΟΟ  

0  18  837  302  150  1289  38  33,48  25,11  55,83  29,05  58,23  239,71  1049,38  
1-2  17  873  302  150  1325  39,45  34,93  26,2  58,25  29,97  66,83  255,64  1069,71  
3-4  16  909  302  150  1361  40,86  36,34  27,26  60,6  30,87  75,19  271,12  1089,45  
5-6  15  944  302  150  1396  42,27  37,75  28,31  62,95  31,77  83,55  286,61  1109,19  
7-8  14  979  302  150  1431  43,68  39,16  29,37  65,3  32,67  91,91  302,09  1128,93  
9-10  13  1015  302  150  1467  45,13  40,61  30,46  67,72  33,59  100,52  318,03  1149,25  
11-12  12  1051  302  150  1503  46,54  42,02  31,52  70,07  34,49  108,88  333,51  1168,99  
13-14  11  1086  302  150  1538  47,95  43,43  32,57  72,42  35,39  117,24  348,99  1188,74  
15-16  10  1121  302  150  1573  49,36  44,84  33,63  74,77  36,29  125,6  364,48  1208,47  
17-18  9  1157  302  150  1609  50,81  46,29  34,72  77,19  37,21  134,2  380,41  1228,8  
19-20  8  1192  302  150  1644  52,22  47,7  35,77  79,54  38,11  142,57  395,9  1248,54  
21-22  7  1228  302  150  1680  53,63  49,11  36,83  81,88  39,01  150,93  411,38  1268,28  
23-24  6  1263  302  150  1715  55,04  50,52  37,89  84,23  39,9  159,29  426,86  1288,02  
25-26  5  1299  302  150  1751  56,49  51,97  38,97  86,65  40,83  167,89  442,8  1308,34  
27-28  4  1334  302  150  1786  57,89  53,37  40,03  89  41,73  176,25  458,28  1328,09  
29-30  3  1370  302  150  1822  59,3  54,78  41,09  91,35  42,63  184,61  473,76  1347,83  
31-32  2  1405  302  150  1857  60,71  56,19  42,14  93,7  43,52  192,97  489,25  1367,57  
33-35  1  1441  302  150  1893  62,16  57,64  43,23  96,12  44,45  201,58  505,19  1387,89  
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αηνίαεζα, ζδζαίηενα ζηα είδδ πθαηζάξ ηαηακάθςζδξ, ήηακ πμθφ ορδθυηενδ ηαζ 

ζοκεπχξ ηάθπαγε.  

 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ημοξ ιζζεμφξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημ 2006:  

 

 

 

Με ηδκ Κοαενκδηζηή ελαββεθία βζα αφλδζδ 3% ζημοξ Βαζζημφξ Μζζεμφξ, μ Βαζζηυξ 

Μζζευξ ημο 18μο Μζζεμθμβζημφ Κθζιαηίμο ηδξ ηαηδβμνίαξ Τ.Δ. μνζγυηακ ζε 629 € 

(611 € + 611 € x 3%). Με αάζδ ηα 629 € οπμθμβίγμκηαζ μζ οπυθμζπμζ Βαζζημί Μζζεμί 

υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 7 πανάβναθμζ 2 & 3 ημο Νυιμο 3205 

(ΦΔΚ 297/23-12-2003 η. Α΄). 

Σμ επίδμια ελςδζδαηηζηήξ απαζπυθδζδξ αολάκεηαζ ζε πμζμζηυ ημο πθδεςνζζιμφ 

ημο 2005 (επίζδιμ πμζμζηυ 3,5%) ηαζ βίκεηαζ: 310,76 € + (310,76 x 3,5%) = 321,64 

€. 

Με αάζδ ηα παναπάκς μζ Βαζζημί Μζζεμί βζα ημ 2006 δζαιμνθχεδηακ ςξ ελήξ: 
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Ζ ίδζα πμθζηζηή θζηυηδηαξ ηαζ ιδδεκζηχκ αολήζεςκ πμο ηζξ ελακειίγεζ ζε ιζα ιένα δ 

αηνίαεζα ζηδκ αβμνά, εα ζοκεπζζηεί ηαζ ημ 2007. Ακ δ ηοαένκδζδ απμθάζζγε κα 

ακαζηείθεζ βζα έκακ πνυκμ ηδ ιείςζδ ημο θμνμθμβζημφ ζοκηεθεζηή βζα ηζξ 

επζπεζνήζεζξ, εα ιπμνμφζε «εδχ ηαζ ηχνα» κα αολήζεζ ηζξ απμδμπέξ υθςκ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ -πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ- ημοθάπζζημκ ηαηά 

150 εονχ ημκ ιήκα. Κζ υιςξ, μζ εηπαζδεοηζημί ηαθμφκηαζ κα οπμδεπημφκ ημ 2007 ιε 

αολήζεζξ «ρίπμοθα» 1,5-2 εονχ διενδζίςξ.  
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Ζ αφλδζδ πμο «οπμζπέεδηε» δ ηοαένκδζδ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ δεκ εα θηάζεζ πανά 

ιυκμ βζα ιζζυ παηέημ ηζζβάνα. Οζ εηπαζδεοηζημί πνέπεζ επίζδξ κα «ζοιαζααζημφκ» 
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ιε ηδκ ζδέα υηζ δ Ν.Γ. εα δζαεέζεζ ημ 2007 μηηχ θμνέξ πενζζζυηενα πνήιαηα βζα κα 

ιεζχζεζ ημκ θμνμθμβζηυ ζοκηεθεζηή ηςκ επζπεζνήζεςκ απυ αοηά πμο εα δχζεζ βζα κα 

δζακειδεμφκ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ μζ δφμ πνχηεξ δυζεζξ απυ ημ πενίθδιμ επίδμια 

ηςκ 105 εονχ. 

 

Αύμεζε θξαηήζεσλ 

 

Ο ειπαζβιυξ δεκ ζηαιαηάεζ εδχ: μζ αολήζεζξ δεκ εα θηάζμοκ πμηέ μθυηθδνεξ ζηδκ 

ηζέπδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηαεχξ ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηυζμ απυ ηζξ δφμ πνχηεξ δυζεζξ 

ημο επζδυιαημξ υζμ ηαζ απυ ηδκ αφλδζδ ζημ ααζζηυ ιζζευ, υπςξ αοηή εα 

απμθαζζζηεί απυ ηδκ εζζμδδιαηζηή πμθζηζηή ηδξ ηοαένκδζδξ, εα πάεζ αοημιάηςξ ζηα 

ηαιεία ηδξ εθμνίαξ θυβς ορδθυηενδξ παναηνάηδζδξ θυνμο.  

 

Ζ ηοαένκδζδ εα «επζαανφκεζ» ιε 55 εηαη. εονχ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο 2007 βζα κα 

δχζεζ έκα ιένμξ ημο επζδυιαημξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ. ιςξ, ηδ ζηζβιή πμο 

ζζπονίγεηαζ υηζ μζ ακημπέξ ηδξ μζημκμιίαξ δεκ επζηνέπμοκ πανμπέξ, εα επζαανφκεζ ημκ 

πνμτπμθμβζζιυ ιε πενίπμο μηηχ θμνέξ πενζζζυηενα πνήιαηα -πενί ηα 400 εηαη. 

εονχ- βζα κα αολήζεζ ηα ηαεανά ηένδδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηα ιενίζιαηα πμο εα 

ιμζναζημφκ ηονίςξ ζε ιενζηέξ εηαημκηάδεξ ιεβαθμιεηυπμοξ ηαζ επζπεζνδιαηίεξ. 

 

Γζα ηδκ αηνίαεζα, εα ζηενήζεζ πενίπμο 400 εηαη. εονχ απυ ηα θμνμθμβζηά έζμδα ημο 

ηνάημοξ, βζα κα ιεζχζεζ ηδ θμνμθμβία ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ωξ βκςζηυκ, ημ 2007 

ιεζχκεηαζ βζα δεφηενδ ζοκεπυιεκδ πνμκζά μ θμνμθμβζηυξ ζοκηεθεζηήξ βζα ηζξ 

επζπεζνήζεζξ. Μάθζζηα, δ ειπεζνία απυ ηδκ πνχηδ ιείςζδ δείπκεζ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ 

δεκ αλζμπμζμφκ ημ ηοαενκδηζηυ «δχνμ» βζα κα ηάκμοκ επεκδφζεζξ, αθθά βζα κα 

θμοζηχζμοκ ηα ιενίζιαηα πμο ιμζνάγμοκ ζημοξ ιεηυπμοξ ημοξ.  

 

Ο εηπαζδεοηζηυξ εα πάνεζ επίδμια 105 εονχ ζηδκ 3εηία 2007-2009, ημ μπμίμ εα 

ηαηααθδεεί ζε ηέζζενζξ δυζεζξ, δφμ ελαιδκζαίεξ ηαζ δφμ εηήζζεξ.  

 

Ζ πνχηδ δυζδ -φρμοξ 17,5 εονχ- εα δμεεί ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2007 ηαζ δ δεφηενδ -

επίζδξ 17,5 εονχ- ηδκ 1δ Ημοθίμο 2007. 

 

Ση ζα πάξνπλ 

 

Αοηέξ μζ δφμ αολήζεζξ επζαανφκμοκ ιε 55 εηαη. εονχ ημκ ηναηζηυ πνμτπμθμβζζιυ. 

Δπζπνυζεεηα, μ εηπαζδεοηζηυξ -υπςξ ηαζ υθμζ μζ ιζζεςημί ηαζ μζ ζοκηαλζμφπμζ ημο 

Γδιμζίμο- εα πάνεζ αφλδζδ 3,5% ζημκ ααζζηυ ημο ιζζευ αθθά ηαζ ημ ελςδζδαηηζηυ 

επίδμια. Με ηζ ζζμδοκαιεί υιςξ δ «δζπθή πανμπή» ζηδκ μπμία ζηάεδηε αηυιδ ηαζ μ 

ηοαενκδηζηυξ εηπνυζςπμξ;  

 

Με αφλδζδ 3,5% ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2007 αθθά ηαζ ιζα δζμνεςηζηή αφλδζδ φρμοξ 

1% απυ ηδκ 1δ Ημοθίμο 2007. Οζ εηπαζδεοηζημί εα έπμοκ ηενδίζεζ δδθαδή αφλδζδ ιζα 

ιμκάδα ορδθυηενδ απυ ημκ πνμαθεπυιεκμ πθδεςνζζιυ ηδξ επυιεκδξ πνμκζάξ.  

 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 

 

* Δηπαζδεοηζηυξ ιε 5 πνυκζα πνμτπδνεζίαξ, παίνκεζ ζήιενα 1.481 εονχ ιεζηηά. ημ 

πένζ, ημο ιέκμοκ 1.137 εονχ ακ αθαζνεεμφκ θυνμζ ηαζ αζθαθζζηζηέξ ηναηήζεζξ. Σδκ 

1δ Ηακμοανίμο 2007, μ ιεζηηυξ ιζζευξ εα θηάζεζ ζηα 1.545 εονχ. 
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ιςξ, θυβς αφλδζδξ ηςκ εζζθμνχκ ηαζ ηςκ θυνςκ, ηαεανά εα απμιείκμοκ 1.176 

εονχ. Γδθαδή, απυ ηα 64 εονχ πμο εα είκαζ δ ιεζηηή αφλδζδ, μ εηπαζδεοηζηυξ εα 

αάθεζ ζηδκ ηζέπδ ημο ηα 39 εονχ. ζμ βζα ηδκ 1δ Ημοθίμο 2007, εα πάνεζ ηαζ 

δεφηενδ αφλδζδ 12 εονχ. οκμθζηά, μζ εηήζζεξ ηαεανέξ απμδμπέξ ημο εα αολδεμφκ 

πενίπμο ηαηά 650 εονχ ή 1,77 εονχ διενδζίςξ.  

 

 

* Καζ ημ 2008, εα επακαθδθεεί ημ ίδζμ ζηδκζηυ: πεκζπνέξ αολήζεζξ βζα ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ πθμφζζεξ πανμπέξ βζα ηζξ εηαζνείεξ. ηζξ ανπέξ ημο πνυκμο εα 

βίκεζ δ ηνίηδ αφλδζδ ημο επζδυιαημξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, αοηή ηδ θμνά ηαηά 35 εονχ. 

 

Σμ ηυζημξ βζα ημκ πνμτπμθμβζζιυ; Πενίπμο 150 εηαη. εονχ. Σμ 2008 είκαζ δ πνμκζά 

πμο μθμηθδνχκεηαζ δ ιείςζδ ημο θμνμθμβζημφ ζοκηεθεζηή βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ απυ 

ημ 35% ζημ 25% ιέζα ζε ιζα ηνζεηία. Σμ δδιμζζμκμιζηυ ηυζημξ έπεζ οπμθμβζζηεί ζηα 

600 εηαη. εονχ.  

 

Γδθαδή, έκα εονχ εα πάνμοκ μζ εηπαζδεοηζημί -απυ ημ μπμίμ ηαζ πάθζ εα αθαζνεεεί 

ημ 30% θυβς θυνμο- ηαζ ηέζζενα μζ επζπεζνήζεζξ.  

 

Σα επηδόκαηα 

  

πςξ είκαζ βκςζηυ μ ααζζηυξ ιζζευξ ζημ κέμ ιζζεμθυβζμ απμννυθδζε ιενζηά απυ ηα 

επζδυιαηα, δίκμκηαξ έηζζ ηδκ ρεοδή εζηυκα υηζ ακηαπμηνίκεηαζ ζημ ζπεηζηυ αίηδια 

ηδξ εκζςιάηςζδξ ηςκ επζδμιάηςκ. ιςξ, εκχ έιεζκακ έλς απυ ημ ηιήια αοηυ ημο 

ιζζεμφ πμο ιεηααάθθεηαζ ημ ίδζμ βζα υθμοξ ημο Γ.Τ. ημ «ηίκδηνμ απυδμζδξ», ηα 

επζδυιαηα εζδζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ ημ επίδμια ελςδζδαηηζηήξ απαζπυθδζδξ, 

εκζςιαηχεδηε ημ πνμκμεπίδμια, πμο είκαζ ημ ιυκμ πμο εα ήηακ επζεοιδηυ κα ιέκεζ 

εηηυξ εκζςιάηςζδξ 
22

. Αξ ζδιεζςεεί υηζ, εκχ ζημ κυιμ 2470 πνμαθεπυηακ βζα ημ 

επίδμια ελςδζδαηηζηήξ απαζπυθδζδξ υηζ ακαπνμζανιυγεηαζ εηδζίςξ ιε ηζξ αολήζεζξ 

θυβς πθδεςνζζιμφ, ηάηζ ηέημζμ δεκ πνμαθέπεηαζ ζημ κέμ ιζζεμθυβζμ. 
 

Γεδμιέκμο υηζ ημ πνμκμεπίδμια ηαζ ημ επίδμια ελμιάθοκζδξ αολάκμκηακ ιε αάζδ 

ημκ πθδεςνζζιυ, ακ οπμθμβίζμοιε ημ ηένδμξ απυ ηζξ εκζςιαηχζεζξ αθέπμοιε υηζ: 
 

Σμ ιένμξ ημο ιζζεμφ ζημ μπμίμ δίκμκηαζ ηαη’ έημξ αολήζεζξ θυβς πθδεςνζζιμφ 

βίκεηαζ ιε ημ κέμ ιζζεμθυβζμ ιζηνυηενμ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ ιυκδ εεηζηήξ 

ηαηεφεοκζδξ εκζςιάηςζδ είκαζ ημ ηιήια 58€ ημο ηζκήηνμο απυδμζδξ. Ζ ιδ ζφκδεζδ 

ημο «ακαπνμζανιμζιέκμο» ζε 310€ επζδυιαημξ  ελςδζδαηηζηήξ απαζπυθδζδξ ιε ηζξ 

αολήζεζξ θυβς πθδεςνζζιμφ δδιζμονβεί ανκδηζηή δζαθμνά 252€ ημο ιένμοξ ημο 

ιζζεμφ πμο αολάκεηαζ ηζιανζειζηά! Οζ αολήζεζξ θυβς πθδεςνζζιμφ ιε ημ κέμ 

ιζζεμθυβζμ ζε ζπέζδ ιε ημ παθζυ είκαζ ιεζςιέκεξ ηαηά ημ πμζμζηυ ηςκ αολήζεςκ 

πμο ακηζζημζπεί ζε 252€. Γζα πανάδεζβια, ζε αφλδζδ 3% θαιαάκεηαζ 8€ πενίπμο 

ιζηνυηενδ αφλδζδ «πάνδ» ζηζξ «εκζςιαηχζεζξ» ημο κέμο ιζζεμθμβίμο! Δκηέθεζ, δ 

                                                 
22 Σμ πνμκεπίδμμα είκαη ημ θονηυηενμ ενγαιείμ γηα μεηαβμιή ηεξ ζπέζεξ εηζαγςγηθμφ – θαηαιεθηηθμφ μηζζμφ. Ακ 

ηα οπυιμηπα επηδυμαηα εκηάζζμκηακ ζημ βαζηθυ μηζζυ, 4% πνμκεπίδμμα  ακά δηεηία ζημ βαζηθυ, πςνίξ θαμηά 

αφλεζε ιυγς αιιαγήξ θιημαθίμο, ζα έδηκε ζηα 30 πνυκηα ιυγμ 1/1,8. Ιε μπμηαδήπμηε αφλεζε ιυγς αιιαγήξ 

θιημαθίμο μ ιυγμξ εηζαγςγηθμφ – θαηαιεθηηθμφ αολάκεηαη δναμαηηθά. Πένακ αοημφ είκαη έκαξ ηνυπμξ ςνίμακζεξ 

ημο μηζζμφ πμο δεκ ελανηάηαη απυ θακέκα άιιμ θνηηήνημ εθηυξ ημο πνυκμο οπενεζίαξ. 
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ιενζηή εκζςιάηςζδ, υπζ ιυκμ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ακηαπμηνίκεηαζ ζημ 

ζπεηζηυ αίηδια ηδξ ΟΛΜΔ, αθθά θεζημφνβδζε πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ. 
 

ιςξ ημ «κέμ ιζζεμθυβζμ» έπεζ ηαζ ηζξ πθεονέξ πμο εηθνάγμοκ ηδκ πνμζπάεεζα 

πνμζανιμβήξ ζηζξ απμθάζεζξ ημο δζεοεοκηδνίμο ηδξ Δ.Δ., πμο επζαάθθμοκ ηδ 

θεζημονβία ημο δδιυζζμο ημιέα ιε ζοκεήηεξ ακηίζημζπεξ πνμξ ημκ ζδζςηζηυ, δδθαδή 

ιε πνμμπηζηή ηδκ άνζδ ηδξ ιμκζιυηδηαξ, ηζξ εθαζηζηέξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηδ 

δζεφνοκζδ ημο εεζιμφ ηδξ ιδ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ, ηδ ζφκδεζδ αιμζαχκ ηαζ 

«απμδμηζηυηδηαξ», ηδκ «εοεθζλία» ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ηςκ Γ.Τ. ηαζ ηδ δδιζμονβία 

ποναιίδαξ ιε ιεβάθεξ αιμζαέξ ηςκ ημνοθαίςκ ζηεθεπχκ ηαζ πμθθέξ ιζζεμθμβζηέξ 

ηθίιαηεξ, χζηε ηάεε ιειμκςιέκμξ ενβαγυιεκμξ ή ιζηνή μιάδα ενβαγμιέκςκ κα 

δζαπναβιαηεφμκηαζ λεπςνζζηά ημοξ ιζζεμφξ ηαζ ηζξ ενβαζζαηέξ ημοξ ζοκεήηεξ ιε ημ 

ηνάημξ - ενβμδυηδ. Σμ ιζζεμθυβζμ δεκ πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζηεί λεπςνζζηά απυ ημ 

ζφκμθμ ηςκ εεζιχκ πμο εζζάβμκηαζ ηαζ ηδκ πναηηζηή πμο αημθμοεείηαζ. Ζ 

ζπεδζαγυιεκδ βζα ημ ζπμθζηυ έημξ 2006 – 2007 πνμζπάεεζα κα ηαθοθεμφκ ηεκά ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ιε ημπμεέηδζδ 11.000 ςνμιζζείςκ (ηα ζπεηζηά ημκδφθζα έπμοκ ήδδ 

πνμτπμθμβζζηεί απυ ημ Γεκζηυ Λμβζζηήνζμ ημο Κνάημοξ)  ανίζηεηαζ ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ ηαηεφεοκζδ ηδξ εθαζηζημπμίδζδξ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ.  

  

Σν θίλεηξν απόδνζεο 
 

Σμ ηίκδηνμ απυδμζδξ, ακελάνηδημ ηιήια ημο ιζζεμφ, απμηέθεζε ηδκ πζμ πνμηθδηζηή 

«ηαζκμημιία», δ μπμία δζηαζμθμβεί ηδκ ηνζηζηή βζα πνμζπάεεζα ζφκδεζδξ ημο ιζζεμφ 

ιε ηδκ αλζμθυβδζδ. Σμ ηιήια αοηυ ημο ιζζεμφ δίκεζ ηδ εεζιζηή δοκαηυηδηα ζηδκ 

εηάζημηε ηοαένκδζδ κα πναβιαημπμζήζεζ ηδ ζφκδεζδ ιζζεμφ αλζμθυβδζδξ. 
 

Ζ φπανλδ ημο ηζκήηνμο απυδμζδξ ςξ εζδζημφ επζδυιαημξ ημο ιζζεμφ δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ημ πμζυ αοηυ κα δζαιμνθχκεηαζ υπζ βεκζηά, αθθά αημιζηά ή ηαηά μιάδεξ. 

Ζ ακηζιεηχπζζδ ιένμοξ ημο ιζζεμφ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ «απυδμζδ» είκαζ έκα 

ηίκδηνμ πμο αθμνά ηδκ αημιζηή ζοιπενζθμνά ημο ηάεε ενβαγμιέκμο, εκηάζζεηαζ 

επμιέκςξ ζηδ θμβζηή ηδξ δζάθοζδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζοθθμβζηυηδηαξ.  Σμ ηιήια αοηυ 

ημο ιζζεμφ είκαζ επμιέκςξ επζζθαθέξ. Γίκεηαζ δ εεζιζηή δοκαηυηδηα κα ημπεί απυ 

ημκ ηαεδβδηή πμο δεκ «επζηοβπάκεζ ημοξ ζηυπμοξ», χζηε ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιείςζδ ιζζεμφ! 
 

Γίκεζ αηυιδ ηδκ πμθφ πζμ νεαθζζηζηή πνμμπηζηή, ιεθθμκηζηέξ αολήζεζξ κα δίκμκηαζ ζ’ 

αοηυ ημ ηιήια ημο ιζζεμφ, αθθά ιυκμ ζε υζμοξ έπμοκ αλζμθμβδεεί, ηαζ ακάθμβα ιε 

ημ «απμηέθεζια» ηδξ αλζμθυβδζδξ. Έηζζ, αηυιδ ηζ ακ δε ιεζςεεί ημ πμζυ ημο 

ηζκήηνμο απυδμζδξ, ιπμνεί κα ηναηήζεζ ζε ιζζεμθμβζηή ζηαζζιυηδηα ημοξ ιδ 

ανεζημφξ ζηδ δζμίηδζδ ηαεδβδηέξ ή υζμοξ ανκδεμφκ κα αλζμθμβδεμφκ. 

  

Δίκαζ αάζζιμξ μ θυαμξ κα πνδζζιμπμζδεεί ημ ηιήια αοηυ ημο ιζζεμφ βζα ηδ 

ιζζεμθμβζηή δζαθμνμπμίδζδ ακάθμβα ιε ημ ζπμθείμ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. Πνμμνίγεηαζ έηζζ κα παίλεζ ημ νυθμ ηδξ δζάζπαζδξ ηάεε έκκμζαξ 

ζοθθμβζηυηδηαξ ιέζς ημο εηιαοθζζιμφ δζά ηςκ αολήζεςκ ηαζ ηδξ ελαεθίςζδξ δζά 

ηδξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ. Ζ ειθφηεοζδ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ ηδξ ζδέαξ ημο πνμζςπζημφ 

«αμθέιαημξ» ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ ιέζμ βζα ηδ δζάζπαζδ ημο ηθάδμο. 
 

Πένα υιςξ απυ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ δφμ δίιδκεξ πενζημπέξ ημο επζδυιαημξ,  πμο 

ακαθένεζ ημ ζπέδζμ κυιμο ζημ άνενμ 12, δ εεζιζηή ηάθορδ ηδξ ζφκδεζδξ ιζζεμφ – 

αλζμθυβδζδξ είκαζ εηείκδ πμο ημ εηπαζδεοηζηυ ζχια ανκείηαζ απμθφηςξ κα 

απμδεπηεί. 
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Σέθμξ, ιε ημ ηιήια  ημο ιζζεμφ πμο αθμνά ηα επζδυιαηα εέζδξ επζπεζνείηαζ ηονίςξ δ 

μζημδυιδζδ ηδξ ιζζεμθμβζηήξ ποναιίδαξ ιε ηάζδ ιεβαθφηενςκ δζαπςνζζιχκ. ηυπμξ 

είκαζ κα απμημπμφκ ηα δζεοεοκηζηά ηαζ δζμζηδηζηά ζηεθέπδ απυ ηδ ιεβάθδ  

πθεζμκυηδηα ηςκ ηαεδβδηχκ, χζηε κα εκηαπεμφκ ζημ ζφζηδια επζαμθήξ ηαζ 

αοηανπζηυηδηαξ ιε ημ μπμίμ εα επζπεζνδεεί δ ζηνμθή ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ενβαζίαξ 

αηυιδ πενζζζυηενμ ζηδκ οπδνέηδζδ «ιεηνήζζιςκ» απμηεθεζιάηςκ βζα ηδκ 

ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαβηχκ ηδξ «αβμνάξ». 

 

Ακαθοηζηυηενα βζα ημοξ ηαεδβδηέξ ηα επζδυιαηα ηαζ μζ ηναηήζεζξ ιε ημ κέμ 

ιζζεμθυβζμ είκαζ μζ ελήξ:  

 

Δπηδόκαηα: 

 

1)      Μεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ:  

α) Κάημπμζ δζδαηημνζημφ δζπθχιαημξ 75 Δπξψ.  

α) Κάημπμζ ιεηαπηοπζαημφ δζπθχιαημξ εηήζζαξ ημοθάπζζημκ θμίηδζδξ 45 Δπξψ. 

2)      Δλςδζδαηηζηήξ απαζπυθδζδξ: 310,76 Δπξψ. (ακαπνμζανιυγεηαζ ηαη΄ έημξ 

ζφιθςκα ιε ημ πμζμζηυ ημο πθδεςνζζιμφ ημο πνμδβμοιέκμο έημοξ). 

3)      Πνμαθδιαηζηχκ ηαζ παναιεευνζςκ πενζμπχκ:  

α) ε πνμαθδιαηζηέξ ηαηδβμνίαξ Β΄ 40 Δπξψ.  

α) ε πνμαθδιαηζηέξ ηαηδβμνίαξ Α΄ 50 Δπξψ.  

β) ε πνμαθδιαηζηέξ ηαζ παναιεευνζεξ 120 Δπξψ. 

4)Δζδζηήξ απαζπυθδζδξ.  

α) πμθζημί φιαμοθμζ - Πνμσζηάιεκμζ Γζεοεφκζεςκ ηαζ Γναθείςκ Δηπαίδεοζδξ – 

Γζεοεοκηέξ Δκζαίςκ Λοηείςκ ηαζ Σ.Δ.Δ. 235 Δπξψ .  

α) Γζεοεοκηέξ Γοικαζίςκ ηαζ .Δ.Κ. 176 Δπξψ.  

β) Τπμδζεοεοκηέξ πμθζηχκ ιμκάδςκ – Τπεφεοκμζ Σμιέςκ .Δ.Κ. – Πνμσζηάιεκμζ 

Δηπαζδεοηζηχκ Θειάηςκ 88 Δπξψ. 

5)      Δζδζηά επζδυιαηα εηπαζδεοηζημφ πνμζςπζημφ:  

α) Μεζμκμηζηχκ ζπμθείςκ απυ 40 Δπξψ έςξ 425 Δπξψ.  

α) Δζδζηήξ αβςβήξ 195 Δπξψ. 
  

Δηδηθέο Παξνρέο: 
1)      Οζημβεκεζαηή πανμπή.  

α) Έββαιμξ πςνίξ ή ιε εκήθζηα ηέηκα 35 Δπξψ.  

α) Γζα ηάεε παζδί βζα ηα δφμ πνχηα 18 Δπξψ, βζα ημ ηνίημ ηαζ ημ ηέηανημ 47 Δπξψ ηαζ 

βζα ηάεε έκα παζδί απυ ημ πέιπημ ηαζ πάκς 73 Δπξψ. 

2)      Κίκδηνμ απυδμζδξ: Γζα υθμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ 150 Δπξψ. 

3)      Δπίδμια εέζδξ εοεφκδξ:  

α) πμθζημί φιαμοθμζ - Πνμσζηάιεκμζ Γζεοεφκζεςκ Δηπαίδεοζδξ 175 €. 

α) Πνμσζηάιεκμζ Γναθείςκ Δηπαίδεοζδξ 135 Δπξψ.  

β) Γζεοεοκηέξ Δκζαίςκ Λοηείςκ ηαζ Σ.Δ.Δ. 130 Δπξψ.  

δ) Γζεοεοκηέξ Γοικαζίςκ ηαζ .Δ.Κ. 115 Δπξψ.  

ε) Τπμδζεοεοκηέξ πμθζηχκ ιμκάδςκ - Τπεφεοκμζ Σμιέςκ .Δ.Κ. – Πνμσζηάιεκμζ 

Δηπαζδεοηζηχκ Θειάηςκ 70 Δπξψ. 
Σα επηδφκαηα ησλ θαηεγνξηψλ 3) & 5) θαζψο θαη νη εηδηθέο παξνρέο ρνξεγνχληαη ππφ 

πξνυπνζέζεηο. 

 

Κξαηήζεηο ζηηο κεληαίεο απνδνρέο καο. 
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  Πμζμζηυ ηαζ απμδμπέξ ζηζξ μπμίεξ βίκεηαζ δ ηνάηδζδ 

Σαιείμ βζα ημ μπμίμ 

βίκεηαζ δ ηνάηδζδ 

Αζθαθζζιέκμζ ιέπνζ         

31-12-1992 

Αζθαθζζιέκμζ ιεηά         1-

1-1993 

Τβεζμκμιζηή πενίεαθρδ 
2,55% ζημ ζφκμθμ ηςκ απμδμπχκ εηηυξ ημο ηζκήηνμο 

απυδμζδξ 

ΜΣΠΤ (Μεημπζηυ 

Σαιείμ Πμθζηζηχκ 

Τπαθθήθςκ) 

4% ζην Βαζηθφ Μηζζφ θαη 1% ζε φια ηα άιια επηδφκαηα 

ΣΠΓΤ (Σαιείμ 

Πνυκμζαξ Γδιμζίςκ 

Τπαθθήθςκ) 

4% ζημ Βαζζηυ Μζζευ 

4% ζημ ζφκμθμ ηςκ 

απμδμπχκ εηηυξ ημο 

ηζκήηνμο απυδμζδξ 

ΣΔΑΓΤ (Σαιείμ 

Δπζημονζηήξ Αζθάθζζδξ 

Γδιμζίςκ Τπαθθήθςκ) 

3% ζημ Βαζζηυ Μζζευ ηαζ 

2% ζηα άθθα επζδυιαηα 

εηηυξ ημο ηζκήηνμο 

απυδμζδξ 

3% ζημ ζφκμθμ ηςκ 

απμδμπχκ εηηυξ ημο 

ηζκήηνμο απυδμζδξ 

Γζα ηφνζα φκηαλδ 6,67% ζημ Βαζζηυ Μζζευ 

6,67% ζημ ζφκμθμ ηςκ 

απμδμπχκ εηηυξ ημο 

ηζκήηνμο απυδμζδξ 

Φυνμξ Δζζμδήιαημξ Γζα ημ ηνάημξ  δεκ εεςνείηαζ ηνάηδζδ 
23

 

  

  

Οη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απνξξίςακε ην κηζζνιόγην δηαηεξνύλ ηελ 

επηθαηξόηεηά ηνπο  

 

    οκμπηζηά ημ ζζπφμκ ιζζεμθυβζμ:   

i. Παβίςζε 

αιμζαέξ πμο δεκ απμηαεζζημφκ ηδκ απχθεζα ημο εζζμδήιαημξ ηςκ ηαεδβδηχκ.  

ii. Κνφαεζ 

ιεβάθεξ παβίδεξ βζα ημ ζοιθένμκ ηςκ ενβαγμιέκςκ, άιεζεξ ηαζ ιεθθμκηζηέξ.  

iii. Απμδεζηκ

φεζ  αζοκέπεζα δζαηδνφλεςκ – πνάλεςκ, υπςξ αοηέξ πενί ελμιάθοκζδξ ηςκ 

ακζζμηήηςκ ηαζ άνζδξ ηςκ αδζηζχκ.  

iv. Δζζάβεζ 

ηδ ζφκδεζδ ιζζεμφ – αλζμθυβδζδξ.  

v. Ακμίβεζ 

ημ δνυιμ βζα ηδκ ημζκςκζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ημ πςνζζιυ 

ηςκ ηαεδβδηχκ ζε ηαηδβμνίεξ, μζ μπμίεξ εα αιείαμκηαζ δζαθμνεηζηά.  

  

1400 επξώ θαζαξά ζηνλ λενδηόξηζην  - Δλζσκάησζε ησλ επηδνκάησλ ζην 

βαζηθό κηζζό. 

  

Απμήζεηο θαη ελζσκάησζε είλαη εληαίν αίηεκα 
 

                                                 
23 Ο οπμιμγηζμυξ ημο θυνμο γίκεηαη με ακαγςγή ζηηξ εηήζηεξ θαζανέξ απμδμπέξ θαη ελανηάηαη απυ ηηξ απαιιαγέξ ιυγς 

παηδηχκ θαη απυ ηα θιημάθηα παναθνάηεζεξ. Ε παναθνάηεζε γηα θέημξ γίκεηαη ζφμθςκα με ηεκ 1097063/2423/Α0012 

εγθφθιημ ημο Τπμονγείμο Οηθμκμμίαξ & Οηθμκμμηθχκ (Δ/κζε Φμνμιμγίαξ Γηζμδήμαημξ). 
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Ανπζηά εα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα ηαζ υπζ βζα δφμ αζηήιαηα. Ακ, βζα 

πανάδεζβια, δεκ εκζςιαηςεμφκ ηα επζδυιαηα ηαζ δμεεί αφλδζδ π.π. ηαηά 25% ιυκμ 

ζημ ααζζηυ ιζζευ, ηυηε δ αφλδζδ ημο πνςημδζυνζζημο εα είκαζ ηάηζ  θζβυηενμ απυ 

13%, εκχ ηα δχνα εα οζηενμφκ, υπςξ ζήιενα, απυ ημ ιδκζαίμ ιζζευ.  Δηηυξ αοημφ, 

ημ αίηδια βζα εκζςιάηςζδ εζδζηά ημο ηζκήηνμο απυδμζδξ έπεζ ηαζ αιοκηζηυ 

παναηηήνα έκακηζ ηδξ ζφκδεζδξ ιζζεμφ – αλζμθυβδζδξ. 
 

πςξ ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, ηα επζδυιαηα ελςδζδαηηζηήξ 

απαζπυθδζδξ ηαζ ημ ηίκδηνμ απυδμζδξ δεκ πνμαθέπεηαζ κα αολάκμκηαζ ιε αάζδ ημκ 

πθδεςνζζιυ. Αηυιδ, δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζηα δχνα ηαζ εζδζηά ημ ηίκδηνμ απυδμζδξ 

δε δίκεηαζ ζημκ ηαεδβδηή πμο ιέκεζ εηηυξ οπδνεζίαξ βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ. οκεπχξ, 

μπμζαδήπμηε αφλδζδ δε ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ επζδμιάηςκ, είκαζ 

παναπθακδηζηή.  
 

Σμ ενχηδια είκαζ ακ ημ αίηδια βζα 1400 εονχ ζημκ κεμδζυνζζημ είκαζ νεαθζζηζηυ ηαζ 

δίηαζμ. 

  

Σν αίηεκα γηα 1400 επξώ ζηνλ λενδηόξηζην είλαη δίθαην 
 

πεηζηυ ιε ημ δίηαζμ ηδξ αφλδζδξ, ανηεί κα οπμθμβζζημφκ μζ απχθεζεξ εζζμδήιαημξ 

θυβς ηδξ δζανηχξ επζδεζκμφιεκδξ ζπέζδξ ακάιεζα ζημ ιζζευ ηαζ ημ ηυζημξ γςήξ. Θα 

πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ γδηάιε αολήζεζξ, αθθά επζζηνμθή 

ιζηνμφ ιένμοξ ηςκ «ηθειιέκςκ». Γζάθμνεξ ιεθέηεξ ηδξ Δ.Δ. ηαζ ημο Η.Ν.Δ. Γ..Δ.Δ. 

- ΑΓΔΓΤ έπμοκ εηηζιήζεζ ηδ ιείςζδ ηδξ αβμναζηζηήξ αλίαξ ημο ιζζεμφ ηαηά ηα 

ηεθεοηαία 20 πνυκζα ζε 30%. Οζ ιεθέηεξ αοηέξ ζηδνίγμκηαζ ζηα επίζδια ηοαενκδηζηά 

ζημζπεία, ηα μπμία υιςξ δεκ απεζημκίγμοκ ηδκ πναβιαηζηή απχθεζα εζζμδήιαημξ πμο 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηενάζηζα αφλδζδ ζηζξ ηζιέξ αβαεχκ ακεθαζηζηήξ γήηδζδξ. Πμθθμί 

ακαθοηέξ οπμθμβίγμοκ ηδκ πναβιαηζηή απχθεζα ηδξ αβμναζηζηήξ δφκαιδξ ημο ιζζεμφ 

ζε 20% ιυκμ βζα ηα ηεθεοηαία ηνία πνυκζα. Ακ δεπημφιε πάκηςξ ηα επίζδια ζημζπεία, 

αηυιδ ηαζ ιζα αφλδζδ ηαηά 30% δε εα απμηαεζζημφζε ηδκ αδζηία. Κζ αοηυ, βζαηί εα 

επακενπυιαζηακ ζε ιζζεμφξ ακηίζημζπμοξ αβμναζηζηά ιε παθζυηενμοξ, αθθά εα 

είπαιε μνζζηζηά πάζεζ πμζυ ίζμ ιε ηζξ ιεζχζεζξ ηδξ αβμναζηζηήξ αλίαξ.  
 

πεηζηά ιε ηδκ αβμναζηζηή αλία ημο ιζζεμφ, ηα ζημζπεία ηαζ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηαζ 

ηδξ ζδιενζκήξ ηοαένκδζδξ είκαζ θαθηζδεοιέκα ελαζηίαξ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ 

οπμθμβίγεηαζ μ Γείηηδξ Σζιχκ Καηακαθςηή ηαζ μ πθδεςνζζιυξ. Πένα απυ αοηυ πμο 

μ ηάεε ενβαγυιεκμξ αζχκεζ ζηδκ ηαεδιενζκή ημο γςή, ημ μπμίμ μοδείξ ιπμνεί κα ημ 

δζαρεφζεζ υζα μζημκμιζηά ιεβέεδ ηζ ακ ακαθένεζ, οπάνπμοκ ηαζ επζζηδιμκζηέξ 

ιεθέηεξ πμο, πανά ημ υηζ δ βκχζδ ηςκ ιεβεεχκ δεκ είκαζ εφημθδ, επζζδιαίκμοκ ηδ 

δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ημοξ ανζειμφξ, πμο ιπμνεί κα 

εοδιενμφκ, εκχ μζ άκενςπμζ οπμθένμοκ. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ έηεεζδ Σζενηέγμο 

επζζδιαίκεηαζ: 
 

Ακαθενυιαζηε ζημκ πθδεςνζζιυ πςνίξ κα ημο πνμζδχζμοιε ηακέκα ζδεμθμβζηυ 

πνυζδιμ, αηνζαχξ υπςξ ηάκμοιε ηαζ ιε ηα επζηυηζα. Συζμ ζηδ ιία πενίπηςζδ, υζμ 

ηαζ ζηδκ άθθδ αοηυ είκαζ θακεαζιέκμ. Δλδβμφιαζηε: 
 

Ζ αζαθζμβναθία πενί ηα μζημκμιζηά πςνίγεζ ηζξ αζηίεξ ημο πθδεςνζζιμφ ζηδ ζφβπνμκδ 

μζημκμιία ζε δφμ μιάδεξ. Οζ αζηίεξ ηδξ πνχηδξ μιάδαξ πνμτπμεέημοκ πθήνδ 

απαζπυθδζδ ηςκ παναβςβζηχκ ζοκηεθεζηχκ ή οπένιεηνμ ηαηακαθςηζζιυ ηαζ 

έβηεζκηαζ ζηδκ οπεναμθζηή αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ ηςκ αβαεχκ. Δίκαζ θακενυ βζα ηα 



 82 

δεδμιέκα ιαξ υηζ μζ πνμτπμεέζεζξ ηδξ πνχηδξ μιάδαξ δεκ πθδνμφκηαζ, απθμφζηαηα 

δζυηζ μφηε πθήνδξ απαζπυθδζδ ηςκ παναβςβζηχκ ζοκηεθεζηχκ οθίζηαηαζ (ακηίεεηα 

ιάθζζηα ζοκοπάνπμοκ ακενβία ιε οπμαπαζπυθδζδ ηςκ παβίςκ ηεθαθαίςκ) μφηε 

υιςξ οπένιεηνμξ ηαηακαθςηζζιυξ. Μζα δεφηενδ αζηία πθδεςνζζιμφ είκαζ δ αφλδζδ 

ημο ηυζημοξ παναβςβήξ (πθδεςνζζιυξ ηυζημοξ). Οζ αζηίεξ ημο πθδεςνζζιμφ 

ηυζημοξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μζημκμιζηή επζζηήιδ, είκαζ: 

 

1. Αφλδζδ ηζιχκ πνχηςκ οθχκ. 

2. Αφλδζδ αιμζαχκ πάκς απυ ηδκ παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ. 

3. Τπεναμθζηή αφλδζδ ηενδχκ (πθδεςνζζιυξ ηενδχκ) 

4. Αφλδζδ ηζιχκ εζζαβμιέκςκ. 

5. Αφλδζδ ειιέζςκ θυνςκ. 

 

Σα 1) & 4) πνμθακχξ δεκ οθίζηακηαζ, δζυηζ αθεκυξ ιεκ (οπυ μιαθέξ ζοκεήηεξ) μζ 

ηζιέξ ηςκ πνχηςκ οθχκ ανίζημκηαζ ζε θοζζμθμβζηά επίπεδα, αθεηένμο δε μζ ηζιέξ 

ηςκ εζζαβμιέκςκ ιεζχκμκηαζ ζοκεπχξ θυβς ιείςζδξ ημο εονςπασημφ ηαζ 

αιενζηακζημφ πθδεςνζζιμφ. Ζ δεφηενδ πνμτπυεεζδ πνμθακχξ δεκ πθδνμφηαζ. Σμ 

πάζια ιεηαλφ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ ιζζεχκ 

αολάκεζ, εκχ  παναηδνμφιε ηδκ ζοκεπχξ αολακυιεκδ παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ. 

Άνα έπμοιε κα ηάκμοιε ιε δζεφνοκζδ ημο πάζιαημξ ιεηαλφ ηδξ  αολακυιεκδξ 

παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ηςκ μνζαηά αολακυιεκςκ πναβιαηζηχκ ιζζεχκ. Μέκμοκ έηζζ μζ 

αζηίεξ (3) ηαζ (5), πμο υιςξ δεκ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημοξ ενβαγμιέκμοξ, αθθά ιε ημοξ 

ηαπζηαθζζηέξ ηαζ ημ ηνάημξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιάθζζηα ιυκμκ ιε ημοξ 

ηαπζηαθζζηέξ, δζυηζ μζ έιιεζμζ θυνμζ ηαίημζ ορδθμί ααίκμοκ ιεζμφιεκμζ. Πνάβιαηζ μ 

θυβμξ θ άιεζςκ πνμξ ειιέζμοξ θυνμοξ έπεζ ςξ ελήξ θ(1992)= άιεζμζ / έιιεζμοξ = 

40,6% πμζμζηυ ζαθχξ ιεζςιέκμ ημ 01. 

  

Σν αίηεκα είλαη ξεαιηζηηθό 

  

Μέκεζ κα δμφιε ηαζ ημ δεφηενμ ζηέθμξ, ηδξ δοκαηυηδηα ζηακμπμίδζδξ ημο αζηήιαημξ 

βζα 1400 εονχ ζημκ κεμδζυνζζημ.  
 

Ζ ηοαένκδζδ ηδξ Ν.Γ., ακηζβνάθμκηαξ ημ ΠΑΟΚ, ιίθδζε  βζα άθθα 8 πνυκζα 

θζηυηδηαξ, χζηε κα ελοβζακεεί δ μζημκμιία  ηαζ πνμζδζμνίγεζ κέα ιέηνα - ζμη έπμκηαξ 

παναζηάηεξ ημκ ΔΒ ηαζ ηα ηονίανπα ΜΜΔ 
24

.  Αλζμπμζχκηαξ ηδκ ηαθμηαζνζκή 

ναζηχκδ ρήθζζε ηδκ «απεθεοεένςζδ» ημο ςνανίμο ζηα ειπμνζηά ηαηαζηήιαηα ηαζ 

ηδ δζεοεέηδζδ ημο πνυκμο ενβαζίαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, αθεκυξ ζημπεφμκηαξ 

πενζζζυηενδ απθήνςηδ δμοθεζά κα ηαηαθήλεζ ζηζξ ηζέπεξ ηαζ ημοξ ηναπεγζημφξ 

θμβανζαζιμφξ ημο ιεβάθμο ηεθαθαίμο, αθεηένμο επζπεζνχκηαξ κα ηάκεζ θάζηζπμ ημοξ 

ενβαγμιέκμοξ ζηδ δμοθεζά ηαζ ηδ γςή ημοξ. Δπέηηεζκε ημ δζεοεοκηζηυ δζηαίςια υζμκ 

αθμνά ζηζξ απμθφζεζξ, ιε απμηέθεζια κα έπεζ ήδδ βεκζηεοηεί μ εθζάθηδξ ηδξ 

                                                 
24 Οη μαφνεξ μένεξ ζθιενήξ ιηηυηεηαξ πμο οπυζπμκηαη θοβένκεζε θαη Γ.Γ. μέζς ημο πνμτπμιμγηζμμφ, ζοκμδεφμκηαη με 

ηεκ ακελέιεγθηε αθνίβεηα, ηε ιεειαζία ημο εονχ, ηεκ  επηηαποκυμεκε επέθηαζε ηςκ  ειαζηηθχκ μμνθχκ ενγαζίαξ, ηεκ 

άνζε ηεξ μμκημυηεηαξ θαη θοζηθά ημ λεπμφιεμα ηεξ δεμυζηαξ θηκεηήξ θαη αθίκεηεξ πενημοζίαξ. Όπςξ θαίκεηαη απυ ημκ 

πνμτπμιμγηζμυ, μη απμθναηηθμπμηήζεηξ - ηδηςηηθμπμηήζεηξ ηςκ ηειεοηαίςκ θναηηθχκ θηιέηςκ,  μαδί με ηεκ πανάδμζε 

ηςκ δεμμζίςκ ένγςκ οπμδμμήξ ζηηξ ηδηςηηθέξ θαηαζθεοαζηηθέξ εηαηνείεξ, είκαη μη κέεξ πανμπέξ πνμξ ημ θεθάιαημ. 

Ήδε Γμπμνηθή θαη Αγνμηηθή ηνάπεδα, Σαποδνμμηθυ Σαμηεοηήνημ, ιημάκηα - αενμδνυμηα, ειεθηνηθή εκένγεηα, θοζηθυ 

αένημ θαη εθαημμμφνηα ζηνέμμαηα θαηαπαηεμέκεξ δεμυζηαξ γεξ, πνμβιέπεηαη κα πμοιεζμφκ ακηί πηκαθίμο θαθήξ. 
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ακενβίαξ. Καηάνβδζε ηδ ιμκζιυηδηα βζα υθμοξ ημοξ κεμπνμζθαιαακυιεκμοξ ζημκ 

Ο.Σ.Δ. ιεηαηνέπμκηαξ ζε εθαζηζηέξ ηζξ ενβαζζαηέξ ημοξ ζπέζεζξ (αθ. ζοιαάζεζξ 

μνζζιέκμο πνυκμο), ιμκηέθμ πμο εέθεζ κα επζαάθθεζ ζε υθεξ ηζξ Γ.Δ.Κ.Ο. Οζ 

ζδζςηζημπμζήζεζξ, ηα λεπμοθήιαηα, δ απμαζμιδπάκζζδ ηαζ δ ακενβία ζηζαβναθμφκ ημ 

μζημκμιζηυ ιέθθμκ ηςκ ενβαηχκ ηαζ ηδξ παιδθυιζζεδξ οπαθθδθίαξ.  
 

Γε ιαξ ζηακμπμζεί δ δήθςζδ: «Γεκ ακηέπεζ δ μζημκμιία». Γεκ είδαιε υθα αοηά ηα 

πνυκζα ηδξ θζηυηδηαξ δίηαζμ ηαηαιενζζιυ ηςκ εοζζχκ. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ 

πνδιάηςκ πμο έπαζακ μζ ενβαγυιεκμζ πήβε ζημ ιεβάθμ ηεθαθαίμ, ζημοξ ηναπεγζημφξ 

μνβακζζιμφξ ηαζ ιεβάθμ ιένμξ ημο δζαζπαείζηδηε  οπέν ηάπμζςκ άθθςκ, ηαζ δεκ 

επεκδφεδηε ακηαπμδμηζηά βζα ημοξ ενβαγμιέκμοξ. Ζ «ακηαβςκζζηζηυηδηα» ηςκ 

επζπεζνήζεςκ επζηεφπεδηε ζπεδυκ απμηθεζζηζηά απυ ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ιέζς 

ηδξ ιείςζδξ ηςκ ιζζεχκ, εκχ ηα ηένδδ αολάκμοκ ηαζ ιάθζζηα ηα ηένδδ αοηά, υηακ 

δεκ απμζφνμκηαζ ζε αημιζηέξ ηαηαεέζεζξ ή ηενδμζημπζηέξ επεκδφζεζξ, επεκδφμκηαζ 

ζημ ελςηενζηυ δζμβηχκμκηαξ ηδκ εβπχνζα ακενβία 
25

. Ζ ιείςζδ ημο νοειμφ ημο 

πθδεςνζζιμφ ζηδνίγεηαζ ιυκμ ζηδκ αδοκαιία ηςκ ενβαγυιεκςκ κα ελαζθαθίζμοκ ηα 

ηαηακαθςηζηά αβαεά πμο πνεζάγμκηαζ.  
 

Σμ πζμ πνμηθδηζηυ υιςξ είκαζ μ ιμκυπθεονμξ πνμζακαημθζζιυξ αοηήξ ηδξ πμθζηζηήξ. 

Δκχ δδθαδή μζ ιζζεμί ηαζ μζ ημζκςκζηέξ δαπάκεξ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα μθμέκα 

ιεζχκμκηαζ, ηα επζπεζνδιαηζηά ηένδδ ηαζ μ πθμοηζζιυξ ηςκ θίβςκ παίνκεζ 

ακελέθεβηηεξ δζαζηάζεζξ. Αζηνμκμιζηά ηένδδ ηαηαβνάθμοκ μζ ελαιδκζαίμζ 

ζζμθμβζζιμί ηςκ ιεβάθςκ Ακςκφιςκ Δηαζνεζχκ, απμηαθφπημκηαξ ηδ ζαενυηδηα ηςκ 

επζπεζνδιάηςκ βζα «δδιμζζμκμιζηή ζηεκυηδηα, εθθείιιαηα ηθπ.». οβηεηνζιέκα ηα 

ηαεανά ηένδδ βζα 70 εηαζνείεξ  ειθακίγμοκ αφλδζδ 42%, δδθαδή δεηαπεκηαπθάζζα 

απυ ηδκ μκμιαζηζηή αφλδζδ ηςκ ιζζεχκ, ιε ηα ηένδδ ημο πμκδνζημφ ειπμνίμο κα 

θηάκμοκ ζημ 613%(!), ζηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ ζημ 67%, ζημκ ηθάδμ ηςκ 

ιεηαθθζηχκ πνμσυκηςκ ζημ 68% (ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ εηαζνείεξ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ 

μζ ηνάπεγεξ, μζ ζφβπνμκμζ ημημβθφθμζ, πμο εηεί ηα ηένδδ είκαζ αηυια ιεβαθφηενα).  

ιςξ ηαζ ηα ζηεθέπδ ημοξ μζ ηεθαθαζμηνάηεξ ηα πνμζέπμοκ πμθφ ζηδ πχνα ιαξ, 

αθμφ -ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα πμο έβζκε πνυζθαηα ζε 17 ακαπηοβιέκεξ εονςπασηέξ 

αβμνέξ- εκχ μζ Έθθδκεξ πμο ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ ηαηχηενδ ιζζεμθμβζηή ηθίιαηα 

είκαζ μζ πεζνυηενα αιεζαυιεκμζ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δονχπδ, αοημί πμο είκαζ ζηδκ 

ακχηαηδ ηθίιαηα (δζεοεοκηέξ-ζφιαμοθμζ) ανίζημκηαζ ιεηαλφ ηςκ πνχηςκ, ιε 

αιμζαέξ πμο λεπενκμφκ ηα 230.000 δμθάνζα, ηαθφηενεξ απυ ημοξ Ηηαθμφξ, 

Οθθακδμφξ, Γάθθμοξ, μοδδμφξ! ζμ βζα ηδ ζφβηνζζδ ηδξ ηαηχηαηδξ ιζζεμθμβζηήξ 

ηθίιαηαξ ιε ηδκ ακχηαηδ, μζ δζαθμνέξ θηάκμοκ ζημ 850% υηακ ζηδκ Ηηαθία ημ πάζια 

πενζμνίγεηαζ ζημ 550% !  
 

Δλάθθμο, δ πμθζηζηή θζηυηδηαξ υθα αοηά ηα πνυκζα δδιζμφνβδζε εκηοπςζζαηή 

αφλδζδ ημο ηγίνμο ηςκ ηναπεγζηχκ πζζηχζεςκ, μζ μπμίεξ ηένδζζακ εκηέθεζ ηδ ιενίδα 

ημο θέμκημξ. Καεχξ ημ ιμκηέθμ ακάπηολδξ δεκ έπαρε κα ζηδνίγεηαζ ζηδκ αφλδζδ ή 

ημοθάπζζημκ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ, μζ δζαθδιίζεζξ πνμσυκηςκ πμο ηονίςξ 

δζμβηχκμοκ ηδκ ηζιή ημοξ μδήβδζε ζημ κα ιδ ιεζςεεί μ πθδεςνζζιυξ ζδιακηζηά, 

χζηε κα ζοκεπίγεζ κα ραθζδίγεζ ηδκ αβμναζηζηή αλία ημο ιζζεμφ. Οζ παναπθακδηζηέξ 

δζαθδιίζεζξ ηςκ ηναπεγζηχκ οπδνεζζχκ, εηηυξ ημο υηζ πνμζέθενακ ζ’ αοηέξ 

οπενηένδδ, ζοκέααθακ ζηδκ πεναζηένς επζδείκςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ εέζδξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. θα αοηά ζοκζζημφκ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ μζημκμιζηυ απμηέθεζια 

ηδξ ακαδζακμιήξ ημο πθμφημο οπέν ηςκ ιεβάθςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ ηναπεγζηχκ 

                                                 
25 Ηάηη βέβαηα πμο απμννέεη ςξ θναηηθή οπμπνέςζε απυ δηεζκείξ ζοκζήθεξ, υπςξ εθείκε ημο Ιάαζηνηπ 
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μνβακζζιχκ ηαζ ζε αάνμξ ηςκ  ιζζεςηχκ. Να πμζα μζημκμιία δεκ ακηέπεζ: Ζ 

μζημκμιία πμο ζπεδζάγεηαζ έηζζ, χζηε κα ηενδίγμοκ πάκηα μζ ίδζμζ ηαζ κα πάκμοκ μζ 

ενβαγυιεκμζ.  
 

Αοηυ ημ μζημκμιζηυ ιμκηέθμ επζδζχημοιε κα ακαηνέρμοιε ιε ημ αίηδιά ιαξ βζα 1400 

εονχ ηαεανά ζημκ κεμδζυνζζημ ηαζ ζπέζδ εζζαβςβζημφ/ηαηαθδηηζημφ ιζζεμφ 1:2,5, 

αίηδια πμο, εηηυξ απυ πένακ πάζδξ αιθζζαδηήζεςξ δίηαζμ, είκαζ ηαζ απμθφηςξ 

εθζηηυ, ακ δε ζοκεπζζηεί δ ίδζα πμθζηζηή. 

  

Πνηνη θέξδηζαλ από ηε ιηηόηεηα 

  

φιθςκα ιε ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ, ημ ηαηά ηεθαθήκ εζζυδδια ζηδκ Δθθάδα 

ακηζζημζπεί ζημ 71% ημο Μέζμο νμο ηδξ ΔΔ. ιςξ μζ ιζζεμί ηςκ ηαεδβδηχκ 

Λοηείμο ζηδκ Δθθάδα ακηζζημζπμφκ ζημ 54% βζα ημ εζζαβςβζηυ ηαζ ζημ 45% βζα ημ 

ηαηαθδηηζηυ ηθζιάηζμ ζφιθςκα ιε ημκ πίκαηα πμο παναηίεεηαζ: 

  

ΟΗ ΜΗΘΟΗ ΣΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΣΖΝ Δ.Δ. 

Δ ΔΤΡΩ ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΜΗΘΟ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΟ ΜΗΘΟ 

ΒΔΛΓΗΟ 24.384 43.672 

ΓΑΝΗΑ 30.312 41.593 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 37.350 45.374 

ΔΛΛΑΓΑ 12.556 18.429 

ΗΠΑΝΗΑ 22.270 39.803 

ΓΑΛΛΗΑ 17.463 33.205 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 18.338 35.644 

ΗΣΑΛΗΑ 17.528 27.495 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 48.948 98.221 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 24.135 48.662 

ΑΤΣΡΗΑ 22.941 55.778 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 12.276 33.966 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 21.291 31.947 

ΟΤΖΓΗΑ 18.188 20.885 

ΒΡΔΣΑΝΗΑ 19.401 35.065 

M.O. E.E. 23.159     40.649     

ΔΛΛΑΓΑ/Δ.Δ. 54% 45% 

  

Βθέπμοιε επμιέκςξ υηζ δ ζφβηθζζδ πμο επζηεφπεδηε πάνδ ζηζξ δζηέξ ιαξ μζημκμιζηέξ 

εοζίεξ δεκ είκαζ πνμξ υθεθυξ ιαξ.  

  

Παναηίεεκηαζ αηυιδ ζημζπεία απυ ηδκ έηεεζδ ημο Η.Ν.Δ.-Γ..Δ.Δ. πμο ακαθένεηαζ 

ζημ πάζια ιεηαλφ πθμοζίςκ ηαζ θηςπχκ 

  

Γηεύξπλζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμύ πινπζίσλ θαη θησρώλ 

 

Σδκ εζημζαεηία 81-01 είπαιε ιείςζδ ηαηά 27% ημο πναβιαηζημφ ηυζημοξ ενβαζίαξ 

ακά ιμκάδα πνμσυκημξ. Σενάζηζα αφλδζδ επζπεζνδιαηζηχκ ηενδχκ πμο λεπέναζακ ηδ 
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πνοζή επμπή ηδξ ηενδμθμνίαξ δδθαδή ηδ 10εηία ημο ’60. Ονζαηή αφλδζδ ημο ιέζμο 

ιζζεμφ ιε ιείςζδ ημο ηαηχηενμο ιζζεμφ. Μεβάθα πνμαθήιαηα ζημ ειπμνζηυ 

ζζμγφβζμ. διακηζηή αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ πμο ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ηδ ιείςζδ ημο ιενζδίμο ηςκ ιζζεχκ ζοκεπάβεηαζ έηνδλδ ηςκ ηενδχκ. Σα 

επεκδοιέκα ηένδδ αθμνμφζακ ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ μπυηε δζεφνοκακ ηζξ 

εζζαβςβέξ ιεβαθχκμκηαξ ημ ειπμνζηυ έθθεζιια. Ζ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ 

ενβαζίαξ πμο πνμέηορε απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ ηεπκζηήξ ζφκεεζδξ ημο ηεθαθαίμο 

(αφλδζδ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ) μδήβδζε ζε ιείςζδ ηδξ απαζπυθδζδξ. 
 

Ο νοειυξ αφλδζδξ ημο Α.Δ.Π. ηαζ δ ηυκςζδ ηδξ παναβςβήξ ηδκ πενίμδμ 95-02 
ζοκμδεφεηαζ απυ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ (85% ηδξ ιέζδξ 
εονςπασηήξ παναβςβζηυηδηαξ) Κζκδηήνζα δφκαιδ ηδξ ιεβέεοκζδξ ημο Α.Δ.Π. ήηακ δ 
εβπχνζα γήηδζδ πμο ηδκ πενίμδμ 95-02 αολήεδηε ηαηά 3,8% ηαζ ακαιέκεηαζ 
επζηάποκζδ ημ 02 ηαηά 4,1% ηαζ ημ 03 ηαηά 4,3%. 
 

Σδκ πενίμδμ 95-02 μζ αηαεάνζζηεξ απμδμπέξ ηςκ ιζζεςηχκ αολήεδηακ ηαηά 20% ηαζ 
ηαθφθεδηε ιένμξ ηδξ απχθεζαξ ηδξ πενζυδμο 90-94 ηαηά δε ηδ 12εηία 90-01 μ ιέζμξ 
πναβιαηζηυξ ιζζευξ αολήεδηε ηαηά 7,9% ήημζ 0,64% εηδζίςξ. Καηά ηδκ ίδζα πενίμδμ 
μζ ηαηχηαημζ ιζζεμί (αζθαθείαξ) ιεζχεδηακ ηαηά 6,67% ήημζ 0,58% εηδζίςξ. 
 

Σμ ηφνζμ αάνμξ ηδξ ιεβέεοκζδξ ελαημθμοεμφκ κα θένμοκ μζ δδιυζζεξ επεκδφζεζξ. 

Αοηέξ έπμοκ υπςξ παναηάης: 
 

ΔΣΟ 

  

98 

  

99 

  

00 

  

01 

  

02 

  

03 

  

ΑΤΞΖΖ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

  

3,7% 

  

6,9% 

  

4,7% 

  

7,4% 

  

9% 

  

7% 

  

Κεξδνθνξία α ια 1960| 

 

Σμ 2001 δ ηενδμθμνία ήηακ ζημ ιέζμ υνμ ηδξ πενζυδμο 60-73 (πνοζή επμπή) 

Σμ 2003 πνμαθέπμκηαζ αολδιέκα ηένδδ ηαηά 6% 

Ο ζζπκυξ ημζκςκζηυξ ιζζευξ δζεονφκεζ ημ πάζια πθμοζίςκ ηαζ θηςπχκ. 

Σμ εζζυδδια ηςκ 20% πθμοζζυηενςκ ήηακ ημ 1998 6,5 θμνέξ πάκς απ' ημ εζζυδδια 

ημο 20% ηςκ θηςπυηενςκ Δθθήκςκ. Μυκμ ζηδκ Πμνημβαθία ημ πδθίημ πθμφζζμζ 

πνμξ θηςπμφξ είκαζ 7. ηδκ Δθθάδα είκαζ, υπςξ είδαιε, 6,5 εκχ εκδεζηηζηά 

ακαθένεηαζ δ Γακία ιε 2,5 ηαζ δ Φζκθακδία 3. 
 

Δίκαζ ρέια ελάθθμο υηζ μ δδιυζζμξ ημιέαξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ ηυζμ δζεονοιέκμξ ηαζ 

βζ’ αοηυ είκαζ δφζημθμ κα δμεμφκ αολήζεζξ. ημκ πίκαηα ημο Ο.Ο..Α. αθέπμοιε υηζ 

ημ έημξ 1998, βζα ημ μπμίμ οπάνπμοκ ζημζπεία, δ Δθθάδα, πμο έηημηε πνμπχνδζε ηαζ 

ζε άθθεξ ζδζςηζημπμζήζεζξ, δε ανίζηεηαζ ζηζξ ορδθέξ εέζεζξ ζημκ ημιέα αοηυ. 
 

  1985 1990 1997 1998 1999 

Canada 20,2 20,3 18,5 17,9 17,5 

Czech Republic   15,3 15,3 15,4 

Finland 25,3 23,2 25,0 24,3   

France 20,5 20,4 21,3     

Germany 15,5 15,1 12,9 12,6 12,3 

Greece     7,2 6,9   
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Hungary     22,8 22,7 21,4 

Ireland 20,2 17,4 15,9 14,6   

Iceland   14,6       

Italy     15,5 15,4 15,2 

Korea 4,5 4,5 4,4 4,5   

Luxembourg   8,0       

Netherlands 15,1 12,9 12,6 12,4 12,2 

Portugal 12,1   15,5 15,2   

Spain 13,8 14,0 15,7 15,5 15,2 

Turkey 7,7 7,9 9,3 9,1   

United Kingdom 21,6 19,5 12,9 12,7 12,6 

United States 14,8 14,9 14,6 14,5 14,6 

 

Σμ αίηδια βζα 1400 εονχ ηαεανά ζημκ κεμδζυνζζημ, ζπέζδ 

εζζαβςβζημφ/ηαηαθδηηζημφ ιζζεμφ 1:2,5 ηαζ δ εκζςιάηςζδ ηςκ επζδμιάηςκ ζημ 

ααζζηυ ιζζευ είκαζ ηαζ δίηαζμ ηαζ νεαθζζηζηυ ηαζ εθζηηή δ ζηακμπμίδζή ημο. 
 

Σμ αίηδια ηδξ ιδ ζφκδεζδξ ημο ιζζεμφ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ είκαζ επίηαζνμ ηαζ 

ζδιακηζηυ.  
 

Σμ κέμ ιζζεμθυβζμ απμννίπηεηαζ ζηδκ μθυηδηά ημο, ςξ ιζζεμθυβζμ θζηυηδηαξ ηαζ 

επζζθαθμφξ ιζζεμφ. 
 

Απυ ηδκ ακάπηολδ πμο έβζκε είκαζ θακενυ υηζ ηα ιζζεμθμβζηά αζηήιαηα ημο ηθάδμο 

δεκ είκαζ ακηαβςκζζηζηά πνμξ άθθεξ ηάλεζξ ενβαγμιέκςκ. Σα επζπεζνήιαηα ηδξ 

ΟΛΜΔ πμο ακαθένμκηαζ ζε άθθεξ μιάδεξ ενβαγμιέκςκ έπμοκ ςξ ιυκμ ζημπυ ηδκ 

απμηάθορδ ηςκ ρεοδχκ ζζπονζζιχκ ηδξ ηοαένκδζδξ βζα ηζξ πναβιαηζηέξ αολήζεζξ 

ηαζ ημκ πνμκμιζαηυ ηάπα ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγμκηαζ μζ ηαεδβδηέξ ηαζ ηδ 

δζανηή ακαπαναβςβή ηςκ ζζπονζζιχκ αοηχκ απυ ηα ΜΜΔ.  Ακηίεεηα, δ επζηοπία ημο 

αβχκα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εα είκαζ επζηοπία βζα υθμοξ ημο ΓΤ ηαζ βζα ηδ  

 δημόζια εκπαίδευζη.6.1 ΑΤΞΖΖ ΣΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΗΓΔΗΑ ΣΟ 

5% ΣΟΤ ΑΔΠ  

  

 

 

Σo μζημκμιζηυ αίηδια ηδξ ΟΛΜΔ βζα αφλδζδ ηςκ δαπακχκ βζα ηδκ Παζδεία ζημ 5% 

ημο ΑΔΠ (ή ζημ 15% ημο ηαηηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ) ζημπεφεζ ζε υζα έπνεπε κα 

εεςνμφκηαζ αοημκυδηα, δδθαδή:  

 

 ζηδκ οπενάζπζζδ ημο δδιυζζμο ηαζ δςνεάκ παναηηήνα ηδξ εηπαίδεοζδξ,  

 ζηδκ άιαθοκζδ, ζημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ ααειυ, ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ πμο 

ακαπανάβεζ ηαζ πνμάβεζ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια,  

 ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ απυ ημ δδιυζζμ ζπμθείμ 

οπδνεζζχκ,  

 ζηδ αεθηίςζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ ηςκ ζπμθείςκ 
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Τν αίηεκα ηεο ΟΛΜΔ λα απμεζνχλ νη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία ζε πνζνζηφ 5% επί 

ηνπ ΑΔΠ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ δεκφζηνπ θαη δσξεάλ 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. 

  

Πξναπνθαζηζκέλε Πνιηηηθή: Η ππνρξεκαηνδφηεζε 

  

Σήκεξα ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο παηδείαο δελ εθθξάδεηαη κφλν κε κέηξα πνπ 

αλαζέηνπλ απεπζείαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηελ επζχλε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 
26

.  Δθθξάδεηαη, θπξίσο, 

κέζα απφ ηελ πινπνίεζε κίαο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο πνπ ππνβαζκίδεη ην 

δεκφζην ζρνιείν θαη παλεπηζηήκην, ψζηε νη πνιίηεο λα επηβαξχλνληαη νη ίδηνη γηα 

ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην θεθάιαην θαη νη πνιηηηθνί 

θνξείο πνπ πξναζπίδνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ, ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην «θηελφ, 

επέιηθην ζρνιείν ηεο αγνξάο» κεηαηνπίδνληαο ηηο δαπάλεο ζηα θησρά ιατθά 

ζηξψκαηα (δίδαθηξα, πεξηθνπέο ζε ζίηηζε, ζηέγαζε, βηβιία θ.ιπ.). Τν γεγνλφο 

απηφ, φηη δειαδή ε ππνβάζκηζε θαη ε ππνρξεκαηνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απνηειεί πνιηηηθή επηινγή, νκνινγεί κε θπληθφ ηξφπν έθζεζε ηνπ 

Ο.Ο.Σ.Α., ελφο νξγαληζκνχ πνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ράξαμε ησλ 

πνιηηηθψλ ησλ θπβεξλήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Σηελ έθζεζή 

ηνπ απηή ν ΟΟΣΑ  ζπκβνπιεχεη ηηο θπβεξλήζεηο - κέιε ηνπ κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

  

«Δάλ κεησζνύλ νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα λα κε κεησζεί ε πνζόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ 

παξέρνληαη, έζησ θαη αλ πξόθεηηαη λα κεησζεί ε πνηόηεηα. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξνύλ λα κεησζνύλ νη πηζηώζεηο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ ή ησλ παλεπηζηεκίσλ αιιά ζα ήηαλ επηθίλδπλν λα κεησζεί ν αξηζκόο 

ησλ θνηηεηώλ. Οη νηθνγέλεηεο ζα αληηδξάζνπλ κε βίαην ηξόπν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ βξεζνύλ αληηκέησπεο κε ηελ άξλεζε εγγξαθήο ησλ παηδηώλ ηνπο ζε θάπνην 

εθπαηδεπηηθό ίδξπκα. Όκσο, δελ ζα ππάξμεη ε ίδηα αληίδξαζε από ηελ πιεπξά 

ηνπο εάλ κεησζεί βαζκηαία ε πνηόηεηα ηεο παηδείαο: ην ζρνιείν κπνξεί λα 

δεηήζεη ζηαδηαθά λα ιάβεη ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ησλ νηθνγελεηώλ ή λα 

θαηαξγήζεη θάπνηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα. Απηό γίλεηαη ζηαδηαθά θαη 

απνζπαζκαηηθά, ζε έλα ζρνιείν, αιιά όρη θαη ζην δηπιαλό, έηζη ώζηε λα 

απνθεπρζεί ε γεληθεπκέλε δπζαξέζθεηα ηνπ πιεζπζκνύ!» 
27

.  

  

ηφρνο: Η  ζπξξίθλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

  

                                                 
26 βι. ηε ζπεδηαδυμεκε ακαζεχνεζε ημο οκηάγμαημξ πμο ζα επηηνέρεη ηεκ ίδνοζε ηδηςηηθχκ – «με θναηηθχκ» 

ΑΓΖ. Πνυζθαημ, άιιςζηε, είκαη ημ θναογαιέμ πανάδεηγμα ηεξ απυθαζεξ ημο Γονςθμηκμβμοιίμο γηα ηεκ 

επαγγειμαηηθή ηζμηημία ηςκ πηοπίςκ πμο εμπμνεφμκηαη ηα θάζε ιμγήξ ηδηςηηθά ρεοημ-θμιέγηα με εθείκα ηςκ 

δεμυζηςκ πακεπηζηεμίςκ.  
 

27 Le Monde Diplomatique/ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 19.10.2003.  
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Γζα πμζμ θυβμ υιςξ μ Ο.Ο..Α. ιπαίκεζ ζημκ ηυπμ κα ζοιαμοθεφζεζ ηα ηνάηδ-ιέθδ 

ημο πχξ εα ηαηαθένμοκ κα ιεζχζμοκ ηζξ δαπάκεξ βζα ηδκ παζδεία πςνίξ κα 

πνμηαθέζμοκ θασηή ηαηαηναοβή ηαζ ιαγζηέξ ηζκδημπμζήζεζξ ηςκ πμθζηχκ, μζ μπμίμζ 

εα ιπμνμφζακ ιε ηζξ ηζκδημπμζήζεζξ ημοξ κα αηονχζμοκ ζηδκ πνάλδ αοηή ηδκ 

πμθζηζηή; Ζ απάκηδζδ ζημ ενχηδια αοηυ ενιδκεφεηαζ εφημθα απυ ηδ δζαηδνοβιέκδ 

πμθζηζηή ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, δ μπμία ιε ηζξ ζοκεήηεξ ημο Μάαζηνζπη ηαζ ημο 

Άιζηενκηαι έπεζ απμθαζίζεζ κα εθανιυζεζ ιία πμθζηζηή ζοννίηκςζδξ ημο Γδιυζζμο 

Σμιέα ηδξ μζημκμιίαξ πνμηεζιέκμο κα ελμζημκμιήζεζ πυνμοξ βζα κα πνδιαημδμηήζεζ 

πενζζζυηενμ ημκ ζδζςηζηυ ημιέα. Πακημφ, ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ, εφια αοηήξ ηδξ πμθζηζηήξ είκαζ ημ ημζκςκζηυ ηνάημξ πμο μζημδμιήεδηε 

ιεηά ημ Β΄ παβηυζιζμ πυθειμ, δδθαδή μ ζδιακηζηυξ πενζμνζζιυξ ηςκ ηναηζηχκ 

δαπακχκ βζα ηδκ παζδεία ηαζ ηδκ οβεία ιε απμηέθεζια κα πνμηαθμφκηαζ ιεβάθεξ ηαζ 

δοκαιζηέξ ηζκδημπμζήζεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ.  

 

 

Ζ πνδιαημδυηδζδ αοηή ημο εθθδκζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ υπζ ιυκμ δεκ 

επανηεί πνμηεζιέκμο κα αεθηζςεμφκ μζ ιεβάθεξ εθθείρεζξ ημο ζε οπμδμιέξ ηαζ 

βεκζηυηενα ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ πμζμηζηή αεθηίςζδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ, αθθά 

δεκ επανηεί μφηε βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακεθαζηζηχκ δαπακχκ βζα ηδ ζοκηήνδζή ημο.  

 

Ζ οπμπνδιαημδυηδζδ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ είκαζ έκα ιείγμκμξ ζδιαζίαξ 

πνυαθδια πμο πνμκίγεζ: φιθςκα ιε ιεθέηδ πμο εθπφλεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
28

 

δ πχνα ιαξ λυδερε ημ 2002 ηα θζβυηενα πνήιαηα απυ υθεξ ηζξ άθθεξ πχνεξ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ βζα ηδκ παζδεία 
29

.  Σδ εθζαενή αοηή πνςηζά ηδ δζαηήνδζε ηαζ 

ημ 2005, υπμο ζφιθςκα ιε ηδκ έηεεζδ ημο ΟΖΔ βζα ηδκ Ακενχπζκδ Ακάπηολδ ημ 

2005 δ Δθθάδα ηαηαηάπηδηε ηεθεοηαία ζηδκ Δ.Δ. ηαζ 80ή παβηυζιζα ζηζξ δδιυζζεξ 

δαπάκεξ βζα ηδκ παζδεία 
30

.  Αοηυ ηαζ ιυκμ ημ βεβμκυξ απμηαθφπηεζ ηδκ έηηαζδ ηαζ 

ημ αάεμξ ηδξ δδιαβςβίαξ ημο ΤΠ.Δ.Π.Θ. πμο ηάκεζ θυβμ βζα «πμθφπθεονδ 

ιυνθςζδ», «ιείςζδ ηδξ ζπμθζηήξ απμηοπίαξ», «εοεθζλία ηαζ ακάπηολδ αοηεκένβεζαξ 

ζε ηάεε ααειίδα εηπαίδεοζδξ» ηδ ζηζβιή πμο πενζηυπημκηαζ ηαζ άθθα 35 

εηαημιιφνζα εονχ ηςκ ημκδοθίςκ ημο 2μο ΔΠΔΑΔΚ πμο πνμμνίγμκηακ βζα 

"Γδιζμονβία ηαζ εκίζποζδ οπμδμιχκ" ηςκ ζπμθείςκ 
31

.  

                                                 
28 βι., π.π., Γθεμενίδα «ΓΘΓΤΘΓΡΟΣΤΠΖΑ» 19-10-2003. 
 
29 Αοηυ ζοκέβε ηυζμ ζε απυιοημοξ ανηζμμφξ υζμ θαη ζε πμζμζηυ επί ημο ΑΓΠ. Έηζη, ζφμθςκα πάκηα με ηε μειέηε 

αοηή, μη μαζεηέξ ακά ηάλε είκαη πάνα πμιιμί, πημ πμιιμί απυ θάζε άιιμ θνάημξ: θηιμλεκεί 28 μαζεηέξ θαηά μέζμ 

υνμ έκακηη μυκμ 10 παηδηχκ ζηε μοεδία. Οη δεμυζηεξ δαπάκεξ είκαη μη πημ παμειέξ μεηαλφ ηςκ 18 θναηχκ πμο 

ελεηάζηεθακ. Φηάκμοκ ζηα 1.950 δμιάνηα ακά μαζεηή εηεζίςξ έκακηη 7.601 ζηεκ Γιβεηία θαη 3.395 ζηεκ Ζνιακδία, 

ε μπμία είκαη ε πχνα με ηηξ αμέζςξ μηθνυηενεξ δεμυζηεξ δαπάκεξ γηα ηεκ παηδεία. Οη δαπάκεξ αοηέξ ακηηζημηπμφκ 

γηα ηε Δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε μυιηξ ζημ 1,5% ημο ΑΓΠ. Σμφημ δε δεκ μθείιεηαη ζημ ζπεηηθά παμειυ ΑΓΠ ηεξ 

πχναξ, αθμφ ε δεμυζηα δαπάκε γηα θάζε μαζεηή είκαη ίζε με ημ 16% ημο θαηά θεθαιήκ ΑΓΠ, υηακ θζάκεη ζημ 29% 

ζηε Δακία θαη ζημ 28% ζηε Κμνβεγία. Ο μηζζυξ ημο θαζεγεηή ζηε πχνα μαξ ζε δμιάνηα θαη μμκάδεξ αγμναζηηθήξ 

δφκαμεξ είκαη 16.420 ημ πνυκμ, υηακ ζημ Βέιγημ είκαη 28.420, ζηεκ Ζνιακδία 33.840, ζηεκ Πμνημγαιία 24.560 θαη 

ζηε μοεδία 20.310.  
 

30 Βι. Γθεμενίδα Γιεοζενμηοπία, 17/12/2005.   
 
31 Ε ΟΘΙΓ πμο απμθάιορε ημ ζέμα ελέθναζε ήδε ηεκ έκημκε δηαμανηονία ηεξ γηα αοηή ηεκ απυθαζε 

επηζεμαίκμκηαξ υηη "υπμηα θαη ακ είκαη ε ζπεηηθή αηηημιμγία (κα θαιοθζμφκ πενηθενεηαθέξ πνμηεναηυηεηεξ ημο Γ' 

ΗΠ) δεκ μπμνμφκ κα μεηχκμκηαη θμκδφιηα πμο έπεη απυιοηε ακάγθε ε παηδεία. Ηαη ηεκ ίδηα χνα πμο πέθηεη ραιίδη 



 89 

  

Μήπςξ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ οπμπνδιαημδυηδζδξ ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ αζθολίαξ ημο 

δδιυζζμο ζπμθείμο οθμπμζμφκηαζ ζημ αηέναζμ μζ ζοιαμοθέξ ημο Ο.Ο..Α. βζα 

ζηαδζαηή ηαηάνβδζδ ζπμθείςκ ιε ημ κα πζέγμκηαζ μζ βμκείξ κα ζηναθμφκ ζε ζδζςηζηέξ 

θφζεζξ (θνμκηζζηήνζα η.θπ.), αθμφ δ δδιυζζα είκαζ ηυζμ ηναβζηά ακεπανηήξ; 

Άθθςζηε, ζε ιζα πενίμδμ πμο ημ εζζυδδια ηςκ ενβαγμιέκςκ πανμοζζάγεζ 

ζηαζζιυηδηα ηαζ δ αβμναζηζηή ημοξ δφκαιδ ιεζχκεηαζ, δ παναπαζδεία ηςκ 

θνμκηζζηδνίςκ ακεεί, ιε απμηέθεζια μζ θασηέξ μζημβέκεζεξ κα πθδνχκμοκ ήδδ απυ 

ηδκ ηζέπδ ημοξ 3 δζζεηαημιιφνζα εονχ ημ πνυκμ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ 

ημοξ (θνμκηζζηήνζα, ζπμθζηά είδδ, εηπαζδεοηζηά αζαθία, δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ 

ηθπ.) ηαζ βζα κα ζπμοδάζμοκ έκα παζδί δίκμοκ απυ ιζζυ έςξ μθυηθδνμ ιζζευ ημ 

ιήκα! φιθςκα, άθθςζηε, ιε ένεοκα ημο Πακεπζζηδιίμο ηςκ Ηςακκίκςκ 
32

,  δ 

εθθδκζηή μζημβέκεζα δαπακά ηέζζενζξ θμνέξ πενζζζυηενα απυ υ,ηζ δαπακά ημ ηνάημξ 

ακά ιαεδηή.  Έηζζ, ημ ζφζηδια δδιζμονβεί ηνμιενέξ ακζζυηδηεξ ηαζ θαθηζδεφεηαζ, ακ 

δεκ ηαηανβείηαζ ζηδκ πνάλδ, μ δςνεάκ παναηηήναξ ηδξ Γδιυζζαξ Δηπαίδεοζδξ.    

Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ, ζφιθςκα ιε ηδκ ίδζα ένεοκα, υηζ ιζα αβνμηζηή μζημβέκεζα 

επζαανφκεηαζ ιε ημ 47% ημο εζζμδήιαηυξ ηδξ, βζα κα δχζεζ ζηα παζδζά ηδξ ηαθφηενδ 

ιυνθςζδ, εκχ δ μζημβέκεζα ημο δδιυζζμο οπαθθήθμο λμδεφεζ ακηίζημζπα ημ 30%. 

Ζ αλαζεώξεζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο είλαη ε θεξθόπνξηα γηα ηελ 

πιήξε ηδησηηθννηθνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ δεκόζηνπ εθ[παηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

H επζπείνδζδ βζα ηδκ ακαεεχνδζδ ημο οκηάβιαημξ, πμο ήδδ έπεζ λεηζκήζεζ απυ ηδ 

N.Γ. ηαζ ημ ΠA.O.K. ηαζ ζοκεπζημονείηαζ απυ ημοξ ηονίανπμοξ μζημκμιζημφξ 

ηφηθμοξ ηαζ ηα M.M.E., δεκ είκαζ «ηεναοκυξ εκ αζενία». 

 

Tμ ΠΑΟΚ ηαζ ΝΓ έπμοκ - επί ηδξ μοζίαξ - ζοιθςκήζεζ βζα ηζξ αθθαβέξ πμο 

επζεοιμφκ. Oζ δδθχζεζξ Γ. Παπακδνέμο βζα ηδκ ζδζςηζημπμίδζδ ηδξ ηνζημαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ, μζ οιπνάλεζξ Γδιυζζμο ηαζ Iδζςηζημφ Tμιέα (ΓIT), μζ 

ηενδμζημπζηέξ επεθάζεζξ ηςκ ζδζςηχκ ζηδ δδιυζζα βδ ηαζ ημκ ημζκςκζηυ πθμφημ, 

είκαζ πνμακάηνμοζια βζα ημ ηζ εα αημθμοεήζεζ.  

H ακοπανλία ακηζπμθίηεοζδξ απυ ηδ ιενζά ημο ΠAOK είκαζ θακενή απυ ηδκ πνχηδ 

ζηζβιή. Γεκ ηζκδημπμζεί ηαιζά απυ ηζξ δοκάιεζξ ημο βζα κα ακαηνέρεζ ηα ιέηνα πμο δ 

ηοαένκδζδ δνμιμθμβεί. Γεκ ημ επζεοιεί ηαζ δεκ ημ επζδζχηεζ βζαηί δ ηοαενκδηζηή ημο 

εδηεία ηζκήεδηε ζηδκ ίδζα θμβζηή ηαζ εεςνεί υηζ ζ’ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημφ θφκμκηαζ ηα 

πένζα ηαζ βζα ηδκ επυιεκδ. Tμ ΠAOK δνμιμθυβδζε ημ άνενμ 103 ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ ακαεεχνδζδ, ηα ζδζςηζηά πακεπζζηήιζα απμηεθμφκ ηδκ ημνςκίδα ημο 

κεμθζθεθεφεενμο πνμβνάιιαηυξ ημο βζα ηδκ εηπαίδεοζδ πμο πζέγεζ βζα ααεφηενεξ ηαζ 

βνδβμνυηενεξ αθθαβέξ ηάης απυ ηζξ ζδιαίεξ ηδξ ζδζςηζημπμίδζδξ, ηδξ 

«απμηέκηνςζδξ» ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ, αοηυ ρήθζζε πθήεμξ κυιςκ πμο ηαηαπαημφκ 

δδιμηναηζηά δζηαζχιαηα. 

Aπμηαθοπηζηή απυ αοηή ηδκ άπμρδ ήηακ ηαζ δ πνυζθαηδ πνμ διενδζίαξ ζογήηδζδ 

ζηδ Bμοθή βζα ηδκ Παζδεία ζε επίπεδμ πμθζηζηχκ ανπδβχκ: O κοκ πνςεοπμονβυξ, 

επζδεζηκφμκηαξ ημ αβμναίμ εκδζαθένμκ ημο ηονίςξ βζα ημ γεζηυ πνήια πμο δζαθεφβεζ 

απυ ηδκ ηζέπδ ηςκ ιεβαθμεηδμηζηχκ ηαζ επζπεζνδιαηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ (αοημί 

                                                                                                                                            

ζηα θμκδφιηα γηα ηε δεμυζηα εθπαίδεοζε κα μπαίκεη πνμζζήθε γηα ηεκ έμμεζε πνεμαημδυηεζε ηςκ ηδηςηηθχκ 

Ζκζηηημφηςκ Γπαγγειμαηηθήξ Ηαηάνηηζεξ μέζς ημο ανμυδημο Ονγακηζμμφ (Βι. Γθεμενίδα Αογή, 17/12/2005).  

 
32 Πανμοζηάζηεθε ζηεκ εθεμενίδα «ΓΘΓΤΘΓΡΟΣΤΠΖΑ ζηηξ 10-12-2000 απυ ημκ θαζεγεηή Γ. Παπαθςκζηακηίκμο.  
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επείβμκηαζ κα ζδνφζμοκ ζδζςηζηά AEI ζημ εζςηενζηυ), δζεηηναβχδδζε ηδ θμζηδηζηή 

ιεηακάζηεοζδ ζημ ελςηενζηυ, παναθείπμκηαξ αέααζα κα ακαθένεζ πςξ δ 

οπμπνδιαημδυηδζδ ημο δδιυζζμο Πακεπζζηδιίμο, μζ ακεπανηέζηαηεξ οπμδμιέξ ημο 

ζε οθζημηεπκζηή οπμδμιή ηαζ πνμζςπζηυ ηαεχξ ηαζ δ πμθζηζηή ημο ηθεζζημφ ανζειμφ 

εζζαηηέςκ πμο βζβακηχεδηε ιε ηδ αάζδ ημο 10, μδδβμφκ πζθζάδεξ οπμρδθίμοξ ζηδ 

θμζηδηζηή λεκζηζά ακαγδηχκηαξ ιυνθςζδ ηαζ ηίηθμοξ ζπμοδχκ πμο εα ιπμνμφζε 

ηάθθζζηα ημ δδιυζζμ Πακεπζζηήιζμ κα πανέπεζ, ακ αέααζα δ Eθθάδα δεκ ήηακ 

μοναβυξ ζηζξ δαπάκεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζηδκ E.E. ηςκ 25 πθέμκ πςνχκ.  

Kαηά δεφηενμ θυβμ, οπμζηήνζλε πςξ δ ηοαένκδζή ημο εα πνμπςνήζεζ ζηδκ 

ακαεεχνδζδ ημο άνενμο 16 ημο οκηάβιαημξ, βζα κα αμδεήζεζ ηάπα ηδ δδιυζζα 

ακχηαηδ εηπαίδεοζδ κα ζηαεεί ζηα πυδζα ηδξ ιε ημκ ακηαβςκζζιυ πμο εα εζζαβάβμοκ 

ηα ζδζςηζηά πακεπζζηήιζα.  

Mε αοηυ ημκ έιιεζμ ηνυπμ απμηάθορε ―άεεθά ημο ίζςξ― πςξ ημ πνυαθδια δεκ 

είκαζ ιυκμ υηζ ιε ηδκ ακαεεχνδζδ ημο άνενμο 16 εα ζδνοεμφκ ζδζςηζηά πακεπζζηήιζα 

παιδθμφ θεζημονβζημφ ηυζημοξ ηαζ ιδδαιζκήξ δζαζθάθζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

πενζεπμιέκμο ηςκ ζπμοδχκ ημοξ, ηζπμηέκζαξ αλίαξ ηςκ ηίηθςκ ζπμοδχκ πμο εα 

πανέπμοκ. Aοημί μζ ηίηθμζ, υπςξ ζοιααίκεζ ήδδ ιε ηα δζάθμνα ρεοημημθέβζα πμο 

ζοκδέμκηαζ ηάπα ιε ιεβάθα (;) ηαζ ηαηαλζςιέκα (;) πακεπζζηήιζα ημο ελςηενζημφ, 

είκαζ απθά ζημοπζδυπανηα ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, θφθθα πμνείαξ ζηδκ ενβαζζαηή 

πενζπθάκδζδ ηςκ κέςκ, δζαααηήνζα δδθαδή βζα ηδκ ακενβία πμο μζ θμζηδηέξ-πνήζηεξ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ οπδνεζζχκ έπμοκ πθδνχζεζ αηνζαά βζα κα ηα απμηηήζμοκ.  

Tμ πνυαθδια επίζδξ ηαζ ηονίςξ είκαζ πςξ δ ακαεεχνδζδ ημο άνενμο 16 ημο 

οκηάβιαημξ εα μδδβήζεζ ζηδκ πεναζηένς ζδζςηζημμζημκμιζηή θεζημονβία ηςκ 

δδιυζζςκ AEI ηαζ TEI ηαζ υθμο ημο ζοζηήιαημξ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ, ιζαξ ηαζ 

δζαηδνοβιέκμξ ζηυπμξ ηυζμ ηδξ N.Γ. υζμ ηαζ ημο ΠA.O.K. είκαζ δ δζεφνοκζδ ηδξ 

ζδζςηζηήξ αβμνάξ ζημ πχνμ ηδξ παζδείαξ, χζηε δ δδιυζζα Παζδεία κα βίκεζ απθυ 

ελάνηδιά ηδξ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ηεθαθαζμηναηζηχκ ζοιθενυκηςκ, πμο 

πενζιέκμοκ ημ πνάζζκμ θςξ βζα κα εζζέθεμοκ ζηδκ ηενδμθυνα «εηπαζδεοηζηή αβμνά».  

 

H ακαεεχνδζδ ημο άνενμο 16, εάκ δεκ ειπμδζζηεί απυ ημ ηίκδια, εα ακμίλεζ ημκ 

αζηυ ημο Aζυθμο βζα ηδ ιείςζδ ηδξ ηναηζηήξ πνδιαημδυηδζδξ ζηα πενζζζυηενα 

δδιυζζα πακεπζζηήιζα, ηαεχξ μζ ζζπκέξ ηναηζηέξ δαπάκεξ, ζημ υκμια ημο οβζμφξ 

ακηαβςκζζιμφ, εα δζαιμζνάγμκηαζ ζε δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά πακεπζζηήιζα. Tα 

δδιυζζα δεκ εα ζοιιεηέπμοκ ζζυηζια ζηδκ ηναηζηή πνδιαημδυηδζδ. Θα ζδιεζςεεί 

αφλδζδ ημο ήδδ δοζαάζηαπημο βζα ηα θασηά ζηνχιαηα ηυζημοξ ηςκ ακςηάηςκ 

ζπμοδχκ, εκχ δ οπμαάειζζδ βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ θμζηδηέξ εα είκαζ πνςημθακήξ, 

αθμφ εα θμζημφκ ζε ιδ «εοβεκή» AEI, ζοκαβςκζγυιεκμζ ημοξ απμθμίημοξ απίεακςκ 

ημθεβίςκ ηαζ Iδζςηζηχκ Kέκηνςκ πμοδχκ ζε έκα δζανηή αβχκα δνυιμο βζα ηδ 

ζοβηέκηνςζδ πενζζζυηενςκ «πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ». Θα οπάνλεζ ηέθμξ δναιαηζηή 

ζοννίηκςζδ ηςκ ενβαζζαηχκ δζηαζςιάηςκ ηαζ ηςκ ιζζεχκ ηςκ πηοπζμφπςκ ηαζ εα 

επζδεζκςεμφκ μζ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ ημο δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ, εκχ εα ακαζνεεεί 

αηυια πζμ μθμηθδνςιέκα ηαζ ααεζά μζ ημζκςκζηυξ νυθμξ ηςκ πακεπζζηδιίςκ ηαζ ηδξ 

επζζηήιδξ. 

Γζα υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ ηαζ βζα αηυιδ πενζζζυηενμοξ πνέπεζ κα 

πνμεημζιάζμοιε απυ ηχνα ηδ ιάπδ εκάκηζα ζηδκ ακαεεχνδζδ ηαζ κα μνβακχζμοιε 

ημκ αβχκα ζε πακεθθαδζηή ηθίιαηα: 

 

1. πζ ζηδκ ακαεεχνδζδ ημο άνενμο 16, Γδιυζζα Γςνεάκ Παζδεία βζα υθμοξ.  

2. Kαημπφνςζδ ηαζ δζεφνοκζδ ηςκ ενβαηζηχκ-θασηχκ δζηαζςιάηςκ. Πθήνδ 

πμθζηζηά δζηαζχιαηα ζημοξ δδιμζίμοξ οπαθθήθμοξ. οθθμβζηέξ δζαπναβιαηεφζεζξ 
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ζημ δδιυζζμ ημιέα. Πθήνδ ηαζ ζζυηζια δζηαζχιαηα υθςκ υζμζ δζαιέκμοκ ζηδκ 

Eθθάδα, ακελάνηδηα απυ ενδζηεοηζηέξ, εεκζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ δζαθμνέξ.  

3. Xςνζζιυξ ηδξ εηηθδζίαξ απυ ημ ηνάημξ. 

4. H δδιυζζα βδ δεκ παναπςνείηαζ ζημοξ ζδζχηεξ. Nα δδιζμονβήζμοιε απυ ηχνα 

ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα έκα ζζπονυ, ιαγζηυ εκςηζηυ ηίκδια ακηίζηαζδξ. 

 

• Γδιζμονβμφιε ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ, ηαημζηίαξ «επζηνμπέξ ημο OXI» απυ 

εηπαζδεοηζημφξ, ζπμοδαζηέξ, ενβαγμιέκμοξ.  

• Oζ εηπαζδεοηζηέξ Oιμζπμκδίεξ παίνκμοκ ακηίζημζπεξ ηεκηνζηέξ πνςημαμοθίεξ. 

• Oζ ημπζηέξ επζηνμπέξ ζοβηνμημφκηαζ ηαηά κμιυ ηαζ πακεθθαδζηά.  

• Tα ζςιαηεία πνμηδνφζζμοκ πακεεκζηή απενβία ηδκ πνχηδ ιένα ζογήηδζδξ ηαζ 

ιεβάθμ ζοθθαθδηήνζμ ζηδκ Aεήκα. 

 

Παηδεία: θξίθνο δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ ζπκκαρηψλ 

  

Δίλαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία φηη ν αγψλαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

γελλαία αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα άκεζνπο 

δηνξηζκνχο εθπαηδεπηηθψλ θαη θάιπςε φισλ ησλ νξγαληθψλ θελψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα ζηα ζρνιεία, αιιά θαη ν αγψλαο ηνπο γηα αχμεζε ησλ απνδνρψλ ηνπο ζε 

βαζκφ πνπ λα κπνξνχλ λα αζθνχλ αθψιπηα ην ιεηηνχξγεκά ηνπο θαη λα δνπλ κε 

αμηνπξέπεηα απφ απηφ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ 

δεκφζηνπ θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ είλαη, 

επνκέλσο, απηφο ν αγψλαο ππφζεζε κφλνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη αγψλαο γηα 

ηελ πξνάζπηζε ηνπ  θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο γηα δεκφζηα θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε  

φισλ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, πνπ είλαη κάιηζηα θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν. 

Δπνκέλσο, ε επηηπρία απηνχ ηνπ αγψλα αθνξά ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη θνηλσληθέο ζπκκαρίεο πνπ ζα πξέπεη λα νηθνδνκεζνχλ ζηα 

πιαίζηα απηνχ ηνπ αγψλα ζα πξέπεη λα πξνηάζζνπλ θαη λα αλαδεηθλχνπλ απηή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.    

 

Με αοηήκ ηδκ έκκμζα ημ Γ.. ηδξ Ο.Λ.Μ.Δ. ζε παθαζυηενδ εζζήβδζή ημο πνμξ ηζξ Γ.. 

ηςκ Δ.Λ.Μ.Δ. υθδξ ηδξ πχναξ είπε απμθαζίζεζ κα πνμηείκεζ ζηα Γ.. ηςκ ΔΛΜΔ κα 

αλζμπμζήζμοκ, ιεηαλφ άθθςκ, ηζξ παναηάης ιμνθέξ δνάζδξ: εκδιένςζδ ηςκ 

Δκχζεςκ ηαζ οθθυβςκ Γμκέςκ, ηςκ ενβαηζηχκ ζςιαηείςκ ηαζ άθθςκ ημπζηχκ 

θμνέςκ, ημπζηέξ ηαιπάκζεξ εκδιένςζδξ ιε «ζηέηζα αβχκα ηαζ εκδιένςζδξ», 

ακμζπηέξ επζζημθέξ πνμξ ημοξ βμκείξ, πακχ ηαζ αθίζεξ ζηα ζπμθεία ή ζε ηεκηνζηά 

ζδιεία ηςκ πυθεςκ η.θπ. Σαοηυπνμκα, ημοξ ζφζηδζε κα πνμπςνήζμοκ ζε 

ζοκεκηεφλεζξ ηφπμο ηαζ δεθηία ηφπμο, αλζμπμζχκηαξ υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο ιαξ 

πνμζθένμοκ ηα Μ.Μ.Δ., ζδζαίηενα ηα ημπζηά, ημκίγμκηαξ ιε έιθαζδ πςξ ημ επυιεκμ 

πνμκζηυ δζάζηδια εα πνέπεζ κα βίκεζ έκα ιεβάθμ άκμζβια  ημο ηθάδμο ιαξ πνμξ ημκ 

ηυζιμ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ, ιε ζηυπμ ηδ δδιζμονβία ιζαξ εονφηαηδξ  

ημζκςκζηήξ ζοιιαπίαξ ιε αάζδ ηα ιεβάθα πνμηάβιαηα ηδξ οπενάζπζζδξ ηδξ 

Γδιυζζαξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ εέζδξ ημο Δηπαζδεοηζημφ.  
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6.2  Αύμεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ παηδεία –  

Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 2008 
 

O λένο θξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο, πνπ παξνπζίαζε ηνλ πξνεγνύκελν κήλα ν 

ππνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ είλαη έλαο αθόκα πξνϋπνινγηζκόο 

θνηλσληθά άδηθνο, έλαο κεραληζκόο αλαδηαλνκήο εηζνδεκάησλ από ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζηνπο «έρνληεο θαη θαηέρνληεο». 
 

Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ πςξ, υζμκ αθμνά ηα θξαηηθά έζνδα, ζε έκα ζφκμθμ 

θμνμθμβζηχκ εζυδςκ (πνμαθέρεζξ) φρμοξ 48 δζξ μζ θυνμζ πμο αθμνμφκ άιεζα ηζξ 

επζπεζνήζεζξ (θμνμθμβία κμιζηχκ πνμζχπςκ) ακένπμκηαζ ζε ιυθζξ 4,2 δζξ εονχ, 

ιυθζξ ζε 8,75% 
33

. Αθθά ηαζ ηα ίδζα ηα ζημζπεία ηαηαδεζηκφμοκ υηζ δ θμνμθμβία 

Νμιζηχκ Πνμζχπςκ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ιεζχκεηαζ ζηαεενά. Δκχ ημ 2004 

εζζπνάπεδηακ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηάεε είδμοξ θυνμζ φρμοξ 4,7 δζξ εονχ, ημ 2006 ημ 

ζπεηζηυ πμζυ ιεζχεδηε ζηα 4,5 δζξ εονχ ηαζ δ πνυαθερδ βζα ημ 2007 ακένπεηαζ ζηα 

4,6 δζξ εονχ ηδ ζηζβιή πμο ηα ηένδδ ηςκ αζμιδπάκςκ πανμοζζάγμοκ ηενάζηζα 

αφλδζδ πνυκμ ιε ημ πνυκμ.  Ακηίεεηα, δ θμνμθμβία ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ ιεηαλφ 

2004 ηαζ 2007 πνμαθέπεηαζ κα αολδεεί ηαηά 25%, απυ 7,8 δζξ εονχ ζε 9,7 δζξ εονχ. 

Αθθά δ αφλδζδ αοηή δεκ είκαζ ζζμιενήξ, δεδμιέκμο υηζ, ιε ημ οπυ ηαηάεεζδ 

κμιμζπέδζμ βζα ηδ θμνμθμβία Φοζζηχκ Πνμζχπςκ ηαζ ζε αάεμξ ηνζεηίαξ (2007-

2009), πνμαθέπμκηαζ ιεβάθεξ θμνμαπαθθαβέξ βζα ηα ιεβάθα εζζμδήιαηα άκς ηςκ 50 

πζθ. εονχ. 

 

Σμ ιεβάθμ υιςξ υνβζμ βίκεηαζ 

ιε ημοξ έιιεζμοξ θυνμοξ, μζ 

μπμίμζ ιυκμ ζηδκ πενίμδμ 

2004-2007 πνμαθέπεηαζ κα 

αολδεμφκ ηαηά 24,2%, απυ 

23 δζξ ζε 28,6 δζξ εονχ. 

Δζδζηά μ ΦΠΑ, μ πθέμκ 

ακηζθασηυξ θυνμξ 
34

, 

πνμαθέπεηαζ κα αολδεεί ηαηά 

27%! Απυ 13,7 δζξ εονχ ζε 

17,5 δζξ εονχ. Δίκαζ ειθακέξ υηζ εθανιυγεηαζ ηαζ οθμπμζείηαζ ιζα ακηζθασηή ηαζ 

αβνζυηενδ θμνμθμβζηή πμθζηζηή πμο δζαζςκίγεζ ηδ θζηυηδηα πςνίξ ηέθμξ ηαζ έθεμξ βζα 

ημοξ ενβαγμιέκμοξ. Καηανπήκ επζδεζκχκεηαζ πεναζηένς δ ζπέζδ έιιεζςκ πνμξ 

άιεζμοξ θυνμοξ, δ μπμία ημ 2007 αββίγεζ ημ 60 πνμξ 40. Ακηζδναζηζηέξ ακαηνμπέξ 

υιςξ έπμοιε ηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ άιεζδ θμνμθμβία, αθμφ έπεζ πάζεζ πθέμκ ημκ μπμίμ 

ακαδζακειδηζηυ ηδξ παναηηήνα πνμξ υθεθμξ ηςκ θασηχκ ζηνςιάηςκ ηαζ έπεζ 

ιεηαηναπεί απυ άιεζδ ζε... έιιεζδ ηαηαθήζηεοζδ ημο εζζμδήιαημξ ημοξ.  

                                                 
33

 Αιιά θαη ημ ζοκμιηθυ αοηυ πμζυ δεκ αθμνά ηηξ μεγάιεξ βημμεπακηθέξ, εμπμνηθέξ επηπεηνήζεηξ, ηηξ ηνάπεδεξ θιπ. 

Έκα ζεμακηηθυ μένμξ ηςκ θυνςκ - πμο θνφβμοκ θαη δεκ πανμοζηάδμοκ - αθμνά ηηξ Ομυννοζμεξ, Γηενυννοζμεξ 

Γηαηνείεξ θιπ. 
 
34 Γίκαη παναθηενηζηηθυ υηη μυκμ απυ ημ ΦΠΑ ζηα θαφζημα εηζπνάπζεθακ 6,3 δηζ. εονχ θαη παν' υια αοηά ε 

θοβένκεζε ανκείηαη κα πμνεγήζεη ημ επίδμμα ζένμακζεξ. Γηα ημ 2007 μ πνμτπμιμγηζμυξ πνμβιέπεη αφλεζε εζυδςκ 

απυ ΦΠΑ θαηά 9,8%, απυ ηα πεηνειαημεηδή 9,9%, απυ ημκ θαπκυ 7,6% θαη απυ ημκ εηδηθυ θυνμ θαηακάιςζεξ 

θαοζίμςκ θαηά 10,9%.  
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Απυ αοηήκ ηδκ άπμρδ απμηαθοπηζηυξ είκαζ ηαζ μ πίκαηαξ 1: ζ’ αοηυκ δίκμκηαζ ζε 

εηαημιιφνζα εονχ ηα πμζά ηςκ έιιεζςκ ηαζ άιεζςκ θυνςκ ηαζ ηα πμζμζηά πμο μζ 

έιιεζμζ θυνμζ ακηζπνμζςπεφμοκ ζημ άενμζζιά ημοξ, ηαεχξ ηαζ μζ θυνμζ θοζζηχκ 

ηαζ κμιζηχκ πνμζχπςκ ηαζ ηα πμζμζηά πμο μζ θυνμζ ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ 

ακηζπνμζςπεφμοκ ζημ άενμζζιά ημοξ:  

 

Πίκαηαξ 1 Έιιεζμζ ηαζ άιεζμζ θυνμζ θοζζηχκ ηαζ κμιζηχκ πνμζχπςκ ζε 

εηαη. εονχ ηα έηδ 2005, 2006 ηαζ 2007 

Καηδβμνία εζυδςκ 2005 2006 2007 

Έιιεζμζ θυνμζ 23.722 26.260 28.580 

Άιεζμζ θυνμζ 18.371 18.560 19.450 

Έιιεζμζ θυνμζ ςξ πμζμζηυ ζημ άενμζζιά ημοξ 56,4 58,6 59,5 

Φυνμζ θοζζηχκ πνμζχπςκ 8.292 9.100 9.720 

Φυνμζ κμιζηχκ πνμζχπςκ 4.730 4.500 4.620 

Φυνμζ θοζζηχκ πνμζχπςκ ςξ πμζμζηυ ζημ άενμζζιά ημοξ  63,7 66,9 67,8 
 

Απυ ημκ πίκαηα 1 θαίκεηαζ ηαεανά υηζ δ θμνμθμβζηή πμθζηζηή πμο εθανιυγεζ δ 

ηοαένκδζδ ηδξ Ν.Γ. επζαανφκεζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ημοξ πμθθμφξ ηαζ ιδ 

πνμκμιζμφπμοξ ηαζ εοκμεί ημοξ έπμκηεξ ηαζ ηαηέπμκηεξ: μ πνμτπμθμβζζιυξ επζηείκεζ 

ηζξ θμνμθμβζηέξ ακζζυηδηεξ, ηαεχξ ιε ηζξ ιεηαννοειίζεζξ ζηδ θμνμθμβζηή ηθίιαηα 

δίκεζ ρίπμοθα ζημοξ παιδθμεζζμδδιαηίεξ ηαζ ιεηνζάγεζ ημ θμνμθμβζηυ αάνμξ ηςκ 

ορδθχκ εζζμδδιάηςκ.  

 

Οζ ενβαγυιεκμζ, μζ ζοκηαλζμφπμζ, μζ άκενβμζ ηαθμφκηαζ κα ζθίλμοκ άβνζα ημ γςκάνζ 

ηαζ κα επςιζζημφκ ηενάζηζα θμνμθμβζηά αάνδ, ηδκ ίδζα ζηζβιή πμο δ αηνίαεζα έπεζ 

δδιζμονβήζεζ αζθοηηζηέξ ζοκεήηεξ θηχπεζαξ ηαζ ελαεθίςζδξ. Ακηί δ ηοαένκδζδ, βζα 

κα ακαημοθζζημφκ ηα θασηά ζηνχιαηα,  κα πνμαεί ζε ιζα πνμμδεοηζηή θμνμθμβζηή 

ιεηαννφειζζδ, αολάκμκηαξ π.π. ημ αθμνμθυβδημ υνζμ ζηα 15.000 εονχ (ζοκ 5.000 βζα 

ηάεε παζδί), ηαηανβχκηαξ ηδκ πεναίςζδ, αολάκμκηαξ ηδ θμνμθμβία ζηζξ ακχκοιεξ 

εηαζνείεξ ηαζ ηδ ιεβάθδ αηίκδηδ πενζμοζία, ηαηανβχκηαξ ημκ ΦΠΑ ζηα είδδ πθαηζάξ 

θασηήξ ηαηακάθςζδξ, ηαηανβχκηαξ ηέθμξ  ηδ δδιμηζηή θμνμθμβία, επζθέβεζ κα νίλεζ 

βζα άθθδ ιζα πνμκζά ηα θμνμθμβζηά αάνδ ζηζξ πθάηεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, αοηχκ 

δδθαδή πμο πανάβμοκ ημκ ημζκςκζηυ πθμφημ. Αοηυξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ 

ζδιακηζηυηενμοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ αολάκεηαζ ζοκεπχξ δ ακζζμηαηακμιή ημο 

εζζμδήιαημξ ηαζ ημο πθμφημο ζηδ πχνα ιαξ, ιε απμηέθεζια ημ πμζμζηυ ημο 

πθδεοζιμφ πμο γεζ ηάης απυ ηα υνζα ηδξ θηχπεζαξ κα είκαζ απυ ηα ορδθυηενα ζηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ. 

 

Σδκ εζηυκα πμο αδνά πενζβνάθεζ μ πνμτπμθμβζζιυξ βζα ημ 2007, ένπεηαζ κα 

ζοιπθδνχζεζ ημ θμνμθμβζηυ κμιμζπέδζμ: απυ αοηυ πνμηφπηεζ ηαεανά πςξ δ ιεβάθδ 

πθεζμρδθία ηςκ ιζζεςηχκ εα επζαανοκεεί ιε κέμοξ οπένμβημοξ θυνμοξ. Οζ 

πενίθδιεξ θμνμεθαθνφκζεζξ πμο δζαηήνοηηακ μζ εηπνυζςπμζ ηδξ ηοαένκδζδξ, 

αθμνμφκ ηα ιεβάθα εζζμδήιαηα ηςκ ηάπμζςκ δεηάδςκ πζθζάδςκ εονχ ημ πνυκμ. 

Ακηίεεηα, βζα ημοξ θηςπμδζάαμθμοξ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, ηα θασηά ζηνχιαηα 

πμο πενζθνμκδηζηά ηα απμηαθμφκ ηαζ θμνμθμβζηά οπμγφβζα, ιε αάζδ ηζξ αθθαβέξ πμο 

ελάββεζθε μ οπμονβυξ Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ - υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ίδζα ηα 

ηοαενκδηζηά παναδείβιαηα - είηε πνμηφπηεζ αφλδζδ θυνμο βζα ημοξ άβαιμοξ ηαζ ηζξ 
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μζημβέκεζεξ ιε έκα παζδί ηαζ βζα εζζυδδια έςξ 20.000 εονχ, είηε μζ ...εθαθνφκζεζξ 

πενζμνίγμκηαζ ζε ιενζηά εονχ ημ ιήκα, βζα μζημβέκεζεξ ιε δφμ παζδζά ηαζ άκς. 

Ακηίεεηα, εζζυδδια ηςκ 75.000 εονχ εα έπμοκ υθεθμξ πμο θηάκεζ ηα 3.625 εονχ ημ 

2009 
35

. Σμ πυζμ πνμηθδηζηή ζημ κέμ θμνμθμβζηυ κμιμζπέδζμ είκαζ δ ζηήνζλδ ηδξ 

ηενδμθμνίαξ ημο ηεθαθαίμο απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ηδ δζάηαλδ πμο ιεζχκεζ ηδ 

θμνμθυβδζδ ηςκ απμεειαηζηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ απυ 25% ζε 6% βζα ηζξ εζζδβιέκεξ 

ζημ Υνδιαηζζηήνζμ ηαζ 12% βζα ηζξ οπυθμζπεξ 
36

.  Οζ νοειίζεζξ πμο εζζάβεζ, 

επμιέκςξ, ημ κέμ θμνμθμβζηυ κμιμζπέδζμ επζπεζνμφκ αθθαβέξ ιε ηαλζηή ζηυπεοζδ, δ 

οθμπμίδζδ ηςκ μπμίςκ εα επζθένεζ κέα ιείςζδ ηςκ θμνμθμβζηχκ αανχκ βζα ηδκ 

αζηζηή ηάλδ ηαζ ηα ορδθά αιεζαυιεκα ζηνχιαηα, εκχ επζηείκεηαζ μ ακηζδναζηζηυξ 

παναηηήναξ ηδξ θμνμθμβίαξ εζζμδήιαημξ Φοζζηχκ Πνμζχπςκ, δ μπμία επί ηδξ 

μοζίαξ έπεζ ιεηαηναπεί ζε ...έιιεζμ θυνμ, υπςξ ηαζ μ ΦΠΑ.  

 

 

Ζ ίδζα εζηυκα πνμηφπηεζ ηαζ απυ ημκ πίκαηα πμο απμηοπχκεζ ηζξ θξαηηθέο δαπάλεο. 

Καηανπήκ δ δεκόζηα θαηαλάισζε οπμπςνεί: απυ νοειυ αφλδζδξ 2% ημ 2006, δ 

                                                 
35 Ε ηαληθυηεηα ηςκ θμνμιμγηθχκ αιιαγχκ πμο πνμςζεί ε θοβένκεζε, πνμθφπηεη αθυμα θαη απυ ηα ίδηα ηα 

παναδείγμαηα πμο έδςζε ζηε δεμμζηυηεηα ημ μηθμκμμηθυ επηηειείμ. Γκδεηθηηθά αλίδεη κα ακαθενζμφκ ηα αθυιμοζα: 

ε πανάδεηγμα - πςνίξ ηημανηζμμπμίεζε ηςκ εηζμδεμάηςκ γηα ημ 2007 - υπμο γίκεηαη ζφγθνηζε ημο θυνμο πμο 

πνμθφπηεη με ηεκ θιίμαθα ημο 2006 θαη ημο θυνμο πμο πνμθφπηεη με ηεκ θιίμαθα ημο 2007, γηα μηζζςηυ με έκα 

παηδί: Γηα εηζυδεμα έςξ 12.000 εονχ ε μείςζε θυνμο είκαη μεδεκηθή, γηα εηζυδεμα 30.000 εονχ πνμθφπηεη μείςζε 

θυνμο 920 εονχ θαη γηα εηζυδεμα 50.000 εονχ, ε μείςζε ακένπεηαη ζηα 1.120 εονχ. Όζμ, δειαδή, αολάκεηαη ημ 

εηζυδεμα, ηυζμ μεηχκεηαη θαη ε θμνμιμγηθή επηβάνοκζε. Αιιά ημ πανάδεηγμα αοηυ είκαη ...ζηαηηθυ, πςνίξ 

ηημανηζμμπμίεζε ηςκ εηζμδεμάηςκ. Ε αιεζηκή θμνμιμγηθή επηβάνοκζε, απμδεηθκφεηαη ζε άιιμ επίζεμμ πανάδεηγμα 

θαη πάιη μηζζςημφ με έκα παηδί, υπμο γίκεηαη ζφγθνηζε ημο θυνμο πμο ζα πιενχζεη ημ 2006 θαη ημ 2007 με ηε κέα 

θιίμαθα. Ιυκμ πμο ζ' αοηυ ημ πανάδεηγμα, ημ εηζυδεμα πμο ζα απμθηήζεη μ ζογθεθνημέκμξ μηζζςηυξ ημ 2007, έπεη 

ηημανηζμμπμηεζεί με ζοκηειεζηή 5%. Απυ ηα ζημηπεία πνμθφπηεη υηη ημ 2006 εηζυδεμα 15.000 εονχ ζα πιενχζεη 

θυνμ 750 εονχ θαη ημ 2007 (ημ εηζυδεμα ηςκ 15.000 αολάκεηαη θαηά 5% θαη δηαμμνθχκεηαη ζηα 15.750 εονχ) ζα 

πιενχζεη θυνμ 797,5 εονχ. Πνμθφπηεη, δειαδή, επιβάρσμζη 47,5 εσρώ. Γηζυδεμα 20.000 εονχ με ημ ηζπφμκ 

ζφζηεμα ζα πιενχζεη θυνμ 2.250 εονχ θαη με ημ κέμ 2.320 εονχ. Ε επηβάνοκζε ακένπεηαη ζηα 70 εονχ. 

Ακηίζεηα, θμνμιμγηθή μείςζε πνμθφπηεη γηα εηζμδήμαηα άκς ηςκ 25.000 εονχ. Όζμ γηα μηζζςημφξ με δφμ παηδηά, 

πνμθφπηεη υηη: Γηζυδεμα 20.000 εονχ ζα έπεη... ειάθνοκζε 70 εονχ ημ πνυκμ (5 εονχ ημ μήκα), ζε εηζυδεμα 

25.000 εονχ, ε ειάθνοκζε ακένπεηαη ζηα 250 εονχ ημ πνυκμ ή 18 εονχ ημ μήκα θαη γηα εηζυδεμα ηςκ 30.000 ε 

ειάθνοκζε ακένπεηαη ζηα 375 εονχ ημ πνυκμ, ή ηα 26,8 εονχ ημ μήκα. Ηαη πάιη ε ηάζε είκαη, υζμ αολάκεηαη ημ 

εηζυδεμα, ηυζμ μεηχκεηαη μ θυνμξ… 

 
36 Σα ιεγυμεκα αθμνμιυγεηα απμζεμαηηθά γηα ηηξ εηζεγμέκεξ ζημ πνεμαηηζηήνημ ΑΓ θμνμιμγμφκηαη με ζομβμιηθυ 

ζοκηειεζηή μυιηξ 6% θαη γηα ηηξ με εηζεγμέκεξ ΑΓ με 12%, ακηί ημο «θακμκηθμφ» 29%. Ιεηά απυ αοηυ ηα 

«απμζεμαηηθά» πμο οπμηίζεηαη υηη ζα πήγαηκακ γηα επεκδφζεηξ μπμνμφκ κα γίκμοκ θένδε θαη κα μμηναζημφκ ζημοξ 

μεγαιμμεηυπμοξ. Σμ ζογθεθνημέκμ πνμβιέπεηαη νεηά ζηεκ εηζεγεηηθή έθζεζε ημο πνμτπμιμγηζμμφ. Ια δεκ είκαη 

μυκμ αοηέξ μη ειαθνφκζεηξ πμο πνμβιέπεη ημ κέμ θμνμιμγηθυ κμμμζπέδημ γηα ημ θεθάιαημ: ζ’ αοηυ δίκμκηαη θίκεηνα 

εκίζποζεξ ημο πνεμαηηζηενηαθμφ ηδυγμο, υπςξ γηα ηηξ δαπάκεξ αγμνάξ μενηδίςκ αμμηβαίςκ θεθαιαίςκ πμο 

ζοκδέμκηαη με αζθαιηζηήνηα ζομβυιαηα δςήξ. Απαιιάζζμκηαη απυ θάζε θυνμ εηζμδήμαημξ ηα θεθαιαηαθά θένδε ζημ 

πνεμαηηζηήνημ παναγχγςκ εθυζμκ «εμθακηζημφκ ζε ιμγανηαζμυ εηδηθμφ απμζεμαηηθμφ». Γηα ηηξ πνεμαηηζηενηαθέξ 

ΑΓ πνμβιέπεηαη ε δοκαηυηεηα ζπεμαηηζμμφ «επηζθαιεηχκ» με ηηξ μπμίεξ ζα μεηχκμοκ ηζυπμζα ηα θμνμιμγεηέα 

θένδε ημοξ. Δηαζθαιίδεηαη επίζεξ θαη κμμηθά ε θμνμαζοιία ηςκ ηναπεδχκ θαη άιιςκ νεκηηένεδςκ ζε υηη αθμνά ζηε 

θμνμιυγεζε ηςκ ηυθςκ απυ μμυιμγα. 
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εζζδβδηζηή έηεεζδ πνμαθέπεζ νοειυ αφλδζδξ 1,1% βζα ημ 2007. Αοηυ ζδιαίκεζ ηαζ 

πενζμνζζιυ ημο Πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ ηαζ ημο πνμβνάιιαημξ 

πνμιδεεζχκ ημο Γδιμζίμο, ιε ανκδηζηυ ακηίηηοπμ ζημ νοειυ αφλδζδξ ημο ΑΔΠ.  

 

ε υηζ αθμνά ηδκ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ζοκεπίγεηαζ δ πμθζηζηή θζηυηδηαξ, δ μπμία 

έπεζ μδδβήζεζ ιεβάθα ηιήιαηα ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ ζηδκ πενζεςνζμπμίδζδ, ηδκ 

ηναπεγζηή οπενπνέςζδ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ κευπηςπςκ, μζ μπμίμζ ηαηαβνάθμκηαζ 

ςξ ημ 20-22% ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ. Σμ ζπεηζηυ ημκδφθζ βζα απμδμπέξ ηαζ 

ζοκηάλεζξ πνμαθέπεηαζ κα αολδεεί ηαηά 6,4%-6,6% ημ 2006, βεβμκυξ πμο παναπέιπεζ 

ζε μκμιαζηζηέξ αολήζεζξ ιζζεχκ πενί ημ 3%-3,5% ηαζ βζα ηζξ ζοκηάλεζξ θίβμ 

ορδθυηενα. Ο ζοκηαλζμφπμξ εα πάνεζ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο 2007 πενίπμο 30-

50 εονχ ιδκζαίςξ ηαζ μζ αολήζεζξ ιυκμ ζηζξ ηζιέξ ηςκ θανιάηςκ ημο ηαζ ημο 

πεηνεθαίμο εένιακζδξ εα είκαζ πμθθαπθάζζεξ.  
 

Καζ μ κέμξ πνμτπμθμβζζιυξ είκαζ επακάθδρδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ πνμτπμθμβζζιχκ 

ηδξ αοζηδνήξ ηαζ ιμκυπθεονδξ θζηυηδηαξ. Αηυια ηαζ ακ θάαμοιε οπυρδ ημκ επίζδιμ 

πθδεςνζζιυ, μζ ιζζεμί ηαζ μζ ζοκηάλεζξ παναιέκμοκ «παβςιέκμζ» ζηα επίπεδα ημο 

2006. Γεδμιέκμο υηζ ημ μκμιαζηζηυ ΑΔΠ ηδξ πχναξ ακαιέκεηαζ κα αολδεεί ηαηά 

7,1%, δ ζοιιεημπή ηςκ ιζζεχκ ηαζ ηςκ ζοκηάλεςκ ςξ πμζμζηυ ζηδκ πίηα ημο 

Δβπχνζμο Δζζμδήιαημξ εα ιεζςεεί αηυιδ πενζζζυηενμ.  

 

ημκ πίκαηα 2 δίκμκηαζ μζ δαπάκεξ ημο ηαηηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ βζα ιζζεμφξ ηαζ 

ζοκηάλεζξ ηαζ βζα ηα επζδυιαηα πμθοηέηκςκ:  

 

Πίκαηαξ 2 Γαπάκεξ ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ βζα ιζζεμφξ ηαζ  

ζοκηάλεζξ ςξ πμζμζηά ημο ΑΔΠ 

Καηδβμνία δαπακχκ 2005 2006 2007 

Μζζεμί ηαζ ζοκηάλεζξ 10,13 10,03 9,96 

 

Απυ ημ δεφηενμ ιένμξ ημο πίκαηα 2 θαίκεηαζ υηζ ημ πμζμζηυ ημο ΑΔΠ πμο 

ακηζπνμζςπεφμοκ μζ δαπάκεξ ημο ηαηηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ βζα ημοξ ιζζεμφξ ηαζ ηζξ 

ζοκηάλεζξ μθμέκα ηαζ ιεζχκεηαζ ηαζ ημ 2007 εα πέζεζ ηάης απυ ημ 10%. Γεδμιέκμο 

υηζ μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ οπαθθήθςκ ζοκηαλζμφπςκ ημο Γδιμζίμο αολάκεηαζ, είκαζ 

ζαθέξ υηζ δ ακζζμηαηακμιή ημο εζζμδήιαημξ ηαζ δ ημζκςκζηή αδζηία αολάκμκηαζ 

επίζδξ. Απμηέθεζια ηδξ εθανιμγυιεκδξ - εδχ ηαζ 15 ημοθάπζζημκ πνυκζα - πμθζηζηήξ 

θζηυηδηαξ ζε αάνμξ ηςκ ενβαγμιέκςκ είκαζ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία, ην 20% ησλ 

πινύζησλ ζηελ Διιάδα λα έρεη επηά θνξέο πεξηζζόηεξν εηζόδεκα από ην 20% 

ησλ θησρώλ. 

 

Ακηίεεηα, μζ δαπάκεξ βζα ημ ηαηά Μάαζηνζπη δεκόζην ρξένο, ηδκ ελοπδνέηδζδ ηυηςκ 

ηαζ πνεμθοζίςκ δδθαδή, ιέζς ηςκ μπμίςκ «ηνέθεηαζ» ημ ηναπεγζηυ ηεθάθαζμ, 

αολάκμοκ ηαηά 28,4%! Απυ 26,5 δζξ εονχ ημ 2006 ζε 34 δζξ εονχ ημ 2007. Καζ αοηυ 

ιέζα ζε ιζα πνμκζά πμο ηα ζοκμθζηά έλμδα θεζημονβίαξ ημο ηναηζημφ ιδπακζζιμφ, 

θμνέςκ ηαζ οπδνεζζχκ, υπςξ βζα ιζζεμφξ, ζοκηάλεζξ, εζζθμνέξ ζε αζθαθζζηζηά 

ηαιεία ηαζ βζα μηζδήπμηε άθθμ, δζαιμνθχκμκηαζ ζε 43,6 δζξ. εονχ. Με απθά θυβζα, ζε 

ηάεε 10 εονχ πμο εα δαπακήζεζ ημ ηνάημξ ημ 2007 ηα 8 εονχ (!) εα πάκε ζημοξ 

ιεβαθμδακεζζηέξ - ημημβθφθμοξ, υπςξ ζε λέκεξ ηαζ κηυπζεξ ηνάπεγεξ, «εεζιζημφξ» 

ηενδμζηυπμοξ, νεκηζένδδεξ ηαζ ζε άθθα ημνάηζα ημο πνδιαηζζηδνζαημφ ηγυβμο. Ζ 

δνάηα ηςκ ηναπεγζηχκ - ιεβαθμδακεζζηχκ ημο δδιμζίμο εα εζζπνάλεζ - ιυκμ βζα 
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ηυημοξ - 300 εηαη. εονχ πενζζζυηενα απυ ημ θυνμ εζζμδήιαημξ πμο εα πθδνχζμοκ 

ηα 5,5 εηαη. ιζζεςηχκ, ιενμηαιαηζάνδδςκ, ζοκηαλζμφπςκ, αβνμηχκ ηθπ. 
37

 .  
 

ε αοηά ηα πμζά, πμο δαπακά ημ ηνάημξ, πνέπεζ ηακείξ κα πνμζεέζεζ ηαζ ημ επίζδια 

παναηηδνζζιέκμ ηαζ ςξ θξπθό ρξένο πμο πδβαίκεζ ζημοξ πμθειζημφξ ελμπθζζιμφξ 

ηδξ πχναξ, πάκηα ζημ υκμια ηςκ «δζεεκχκ οπμπνεχζεςκ», βζα ημ ΝΑΣΟ ηαζ θμζπμφξ 

«εηαίνμοξ». ημκ ηςδζηυ «οπμπνεχζεζξ απυ πνμβνάιιαηα ελμπθζζιμφ Δκυπθςκ 

Γοκάιεςκ» ημο κέμο πνμτπμθμβζζιμφ (έημοξ 2007) δ ηοαένκδζδ ηδξ ΝΓ απθχξ δε 

βνάθεζ μφηε δεηάνα ηζαηζζηή, ιαξ πθδνμθμνεί υιςξ πςξ ζημ 12ιδκμ ημο 2005 

πθδνχεδηακ 1,4 δζξ εονχ ηαζ ζημ 9ιδκμ Γεκάνδ - επηέιανδ ημο 2006 ημ πμζυ ημο 

1,3 δζξ εονχ 
38

. 
 

Δίκαζ θακενυ πςξ ηακείξ απυ αοημφξ δε ιέκεζ παναπμκειέκμξ: Οζ ηναπεγίηεξ δίκμοκ 

δακεζηά ζημ ηνάημξ λεγμοιίγμκηαξ αζφθθδπηα πμζά ηυηςκ, ημ ηνάημξ αβμνάγεζ ζηδ 

ζοκέπεζα απυ ηζξ πμθειζηέξ αζμιδπακίεξ ηςκ ΖΠΑ, ηδξ ΔΔ ηαζ υπμο αθθμφ, πμο 

επίζδξ εδζαονίγμοκ, πχνζα αέααζα μζ θμνμεθαθνφκζεζξ ηαζ μζ άθθμο ηφπμο 

δζεοημθφκζεζξ ζηδκ μζημκμιζηή μθζβανπία. Καζ ιεηά απυ αοηά, έπμοκ ημ ενάζμξ κα 

ιζθάκε βζα ηα «εθθείιιαηα» ηα μπμία ηάπα «δεκ επζηνέπμοκ» ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ 

δίηαζςκ ηαζ πνυκζςκ θασηχκ αζηδιάηςκ. Σα ηέημζα «εθθείιιαηα» ζοκεπάβμκηαζ ηδκ 

                                                 
37 Δειςηηθά ηεξ θαηάζηαζεξ είκαη ηα επίζεμα πνμτπμιμγηζηηθά θαη απμιμγηζηηθά ζημηπεία ηεξ εθανμμδυμεκεξ 

πμιηηηθήξ: ηε 10εηία 1997-2006 γηα ηεκ απμπιενςμή ημο θναηηθμφ πνέμοξ (ημθμπνεμιοηηθέξ δυζεηξ) 

δαπακήζεθε ημ ηιηγγηχδεξ πμζυ ηςκ 243,2 δηξ. εονχ, πςνίξ ζε αοηυ κα ζομπενηιαμβάκεηαη ημ θμμμάηη με ημοξ 

βναποπνυζεζμμοξ ηίηιμοξ (μέπνη 1 πνυκμ). ε ζεμενηκμφξ υνμοξ μη μεγαιμνεκηηένεδεξ πμο ιομαίκμκηαη – πνυκηα 

ηχνα - ηα έζμδα ημο Δεμμζίμο, μέζα ζηεκ ηειεοηαία 10εηία, λεθμθάιηζακ ηηξ ηαθηηθέξ δαπάκεξ ηςκ 

πνμτπμιμγηζμχκ μηαξ μθηαεηίαξ! Ιε άιια ιυγηα, έβαιακ ήδε ζηα ζεζαονμθοιάθηά ημοξ πμζά πμιφ μεγαιφηενα απυ 

ημ ΑΓΠ, πμο ζα παναπζεί μέζα ζημ επυμεκμ έημξ 2007, θαη ημ μπμίμ δηαμμνθχκεηαη ζε 208,7 δηξ. εονχ. 

ημ ίδημ δηάζηεμα (1997 - 2006) ηα πμζά πμο δαπακήζεθακ ζε ηυθμοξ - θαη μυκμ - (πςνίξ ηα πνεμιφζηα) 

λεπέναζακ ηα 85 δηξ. εονχ, πμζυ πμο βνίζθεηαη 9 θμνέξ πάκς απυ ηηξ δαπάκεξ αζθάιηζεξ θαη πενίζαιρεξ (υπςξ 

γηα επηπμνεγήζεηξ αζθαιηζηηθχκ ηαμείςκ, επηδυμαηα θ.ά.) πμο ζα δμζμφκ μέζα ζημ 2007. Ιυκμ μη εηήζημη ηυθμη 

(πςνίξ ηα πνεμιφζηα) πμο ιομαίκμκηαη μη ηναπεδίηεξ θαη άιια ανπαθηηθά, λεπενκμφκ ηα πμζά πμο θαηαβάιιεη θάζε 

πνυκμ ημ θνάημξ γηα αζθάιεηα - πενίζαιρε - θμηκςκηθή μένημκα θιπ. Φέημξ (έημξ 2006) γηα ηυθμοξ λμδεφηεθακ 9,6 

δηξ. εονχ έκακηη μυιηξ 8,5 δηξ. πμο δυζεθακ γηα αζθάιηζε - πενίζαιρε. Ε εκ ιυγς δνάθα θεθαιαημθναηχκ 

απέζπαζε απυ ημ θνάημξ πμζά ηυθςκ μεγαιφηενα απυ ηηξ δαπάκεξ αζθάιηζεξ θαη πενίζαιρεξ πμο μμηνάζηεθακ ζηα 

εθαημμμφνηα ηςκ ενγαδυμεκςκ, ηςκ ζοκηαλημφπςκ θαη ηςκ ιασθχκ κμηθμθονηχκ ηεξ πχναξ. Ηαη αθυμε: μιυθιενμξ μ 

θυνμξ εηζμδήμαημξ πμο ζα εηζπνάλεη ημ θνάημξ μέζα ζημ 2007 απυ ηα 5,5 εθαη. μηζζςημφξ, μενμθαμαηηάνεδεξ, 

ζοκηαλημφπμοξ, αγνυηεξ, γεκηθυηενα απυ ηα ιασθά ζηνχμαηα ζα δμζεί με ηε μμνθή ηυθςκ ζημοξ ηναπεδίηεξ: Σμ 

ζογθεθνημέκμ θμμμάηη ηςκ θμνμιμγηθχκ εζυδςκ θηάκεη ζε 9,72 δηξ εονχ. Οη ηυθμη (πχνηα ηα πνεμιφζηα) πμο ζα 

δμζμφκ ζημοξ ηναπεδίηεξ είκαη 300 εθαη. εονχ παναπάκς αθμφ ζα θηάζμοκ ζε 9,75 δηξ εονχ... 

 
38 Σμ Γιεγθηηθυ οκέδνημ εκηυπηζε αοηή ηεκ εθανμμγή ηεξ «δεμημονγηθήξ ιμγηζηηθήξ» ήδε απυ ημκ πνμτπμιμγηζμυ 

ημο 2004. Σμ εφνεμα αθμνμφζε ζημοξ ηυθμοξ πμο θαηέβαιε ημ Δεμυζημ ημ 2004. Ιάιηζηα ημ θμκδφιη αοηυ 

ζομπενηιαμβάκεηαη ζημκ οπμιμγηζμυ ημο πνέμοξ ζφμθςκα με ημοξ θακυκεξ ηεξ Eurostat. Ιε άιια ιυγηα, ακ ημ 

πμζυ ηςκ ηυθςκ πμο θαηέγναρε γηα ημ 2004 ημ Γιεγθηηθυ οκέδνημ είπακ ζομπενηιεθζεί ζημκ οπμιμγηζμυ ημο 

ειιείμμαημξ ημο πνμτπμιμγηζμμφ, ημ ηειεοηαίμ ζα είπε δημγθςζεί θαηά 5 δηζ . εονχ, δειαδή θαηά 3% ημο ΑΓΠ. 

Πημ ζογθεθνημέκα, ημ Γιεγθηηθυ οκέδνημ γηα ημ 2004 θαηέγναρε ηυθμοξ 14,4 δηζ. εονχ, μη μπμίμη υμςξ 

ελαθακίζηεθακ απυ ημκ πνμτπμιμγηζμυ. Έηζη αθυμε θαη ζηεκ ηειεοηαία εηζεγεηηθή έθζεζε ημο 2007 ημ ζπεηηθυ 

θμκδφιη ηςκ ηυθςκ έπεη παγχζεη ζηα 9,4 δηζ. εονχ. 
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πνμζθοβή ηαζ πάθζ ζημοξ ηναπεγίηεξ βζα κέμ δακεζζιυ, πμο έηζζ μθμέκα ηαζ 

θμοζηχκεζ. Ζ ιάγα ημο ηναηζημφ πνέμοξ (βεκζηή ηοαένκδζδ) ζημ ηέθμξ ημο 2007, 

ζφιθςκα ιε ηδκ ηοαένκδζδ, εα θηάζεζ αζζίςξ 234,4 δζξ εονχ (απυ 226,1 δζξ εονχ ημ 

2006), ιε άθθα θυβζα, εα δζμβηςεεί ηαηά 8,3 δζξ εονχ. 

 

Πνηεο άιιεο πνιηηηθέο πξνσζεί ν πξνϋπνινγηζκόο; 

 

Κάης απυ ηδ αανζά ιπυηα ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ πεζεανπίαξ, μ πνμτπμθμβζζιυξ αοηυξ, 

υπςξ άθθςζηε ηαζ μζ πνμδβμφιεκμζ ηςκ ηεθεοηαίςκ ημοθάπζζημκ 15 πνυκςκ, 

πνμςεεί:  
 

 ηδκ απμδυιδζδ ημο «ηνάημοξ πνυκμζαξ» ιε ηδκ οπμπνδιαημδυηδζδ ημο 

δδιυζζμο ζοζηήιαημξ παζδείαξ, οβείαξ, αζθάθζζδξ ηθπ.,  

 ηζξ ζδζςηζημπμζήζεζξ, 

 ηζξ πμθζηζηέξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, 

επζπεζνχκηαξ κα δδιζμονβήζεζ εοκμσηυηενμ έδαθμξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ηενδμθμνίαξ 

ημο ιεβάθμο ηεθαθαίμο,  

 ηδκ απμδζάνενςζδ (ή ηαθφηενα δζάθοζδ) ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ   
 

Ακαθοηζηυηενα: Καζ ιε ημ κέμ πνμτπμθμβζζιυ ζοκεπίγεηαζ δ οπμπνδιαημδυηδζδ ημο 

ΗΚΑ, ημο ιεβαθφηενμο δδιυζζμο αζθαθζζηζημφ θμνέα ηδξ πχναξ. Γζα ιζα αηυιδ 

θμνά δεκ οθμπμζείηαζ δ «δέζιεοζδ» βζα πνδιαημδυηδζή ημο απυ ημκ Κναηζηυ 

Πνμτπμθμβζζιυ ιε πμζυ ίζμ ιε ημ 1% ημο ΑΔΠ, ημ μπμίμ πνμαθέπεηαζ κα ακέθεεζ 

ζηα 210 δζξ εονχ. Ακηί βζα 2 δζξ εονχ δζαηίεεηαζ 1,8 δζξ εονχ 
39

.  

 

Οζ θεζημονβζηέξ δαπάκεξ αολάκμοκ ηαηά 2,1% ηαζ μζ απμδζδυιεκμζ πυνμζ ζε ηνίημοξ 

(ΟΣΑ ηθπ.) ηαηά 4,3%. Οζ ζπεηζηέξ μκμιαζηζηέξ αολήζεζξ είκαζ ζαθχξ ζζπκυηενεξ 

απυ ημ 2006. Δκ μθίβμζξ ηαζ βζα ημ 2007 ζζπφεζ μ «πνοζυξ ηακυκαξ» ημο 

κεμθζθεθεοεενζζιμφ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μζ ηναηζηέξ δαπάκεξ αολάκμοκ ιε 

νοειμφξ παιδθυηενμοξ ηδξ ακηίζημζπδξ ακυδμο ημο ΑΔΠ. Ζ εζηυκα 

οπμπνδιαημδυηδζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ θεζημονβζχκ ημο ηνάημοξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ 

ηδκ ακάθοζδ ηςκ δαπακχκ ηαηά οπμονβείμ. Οζ δαπάκεξ βζα ηδκ Παζδεία ακένπμκηαζ 

ζημ 3,3% ημο ΑΔΠ, βζα ηδκ Τβεία ηαζ ηδκ Κμζκςκζηή Αθθδθεββφδ ζημ 2,7% ηαζ βζα 

ηδκ Κμζκςκζηή Αζθάθζζδ ζημ 4,4%. Έηζζ οθμπμζείηαζ δ πμθζηζηή ημο... θζβυηενμο 

ηνάημοξ, ιε απμηέθεζια ηα θασηά ζηνχιαηα πμο αζχκμοκ ηδ ιαγζηή ακενβία, ηζξ 

απμθφζεζξ, ηδ θηχπεζα ηαζ ηδκ αηνίαεζα, κα ηαθμφκηαζ ηαοηυπνμκα κα λμδεφμοκ 

ηενάζηζα πμζά βζα οπδνεζίεξ πμο έπνεπε κα είκαζ δςνεάκ υπςξ είκαζ δ Παζδεία ή δ 

Τβεία. 

 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ηαζ υζμκ αθμνά ζηδκ Παηδεία, ημ πμζμζηυ ημο 3,48% ημο ΑΔΠ 

πμο εα δζαηεεεί ημκ επυιεκμ πνυκμ ζδιαημδμηεί ηδ ζοκέπζζδ ηδξ 

οπμπνδιαημδυηδζδξ, ηαεχξ μφηε ηδκ επίθοζδ ηςκ πνυκζςκ θεζημονβζηχκ 

                                                 
39

 Όπη βέβαηα υηη ακ δίκμκηακ ηα επηπιέμκ αοηά 200 εθαη. ζα επηβναδοκυηακ ε θαηάζηαζε απαλίςζεξ ηεξ δεμυζηαξ 

θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ. Γίκαη παναθηενηζηηθυ υηη - με ελαίνεζε ηηξ επηπμνεγήζεηξ αζθαιηζηηθχκ ηαμείςκ, πμο ημ 

θμκδφιη αολάκεη θαηά 13%, ιυγς ηεξ... ηθακμπμίεζεξ ηεξ πνμεθιμγηθήξ δέζμεοζεξ γηα αφλεζε ημο ΓΗΑ θαη ηςκ 

ζοκηάλεςκ ημο ΟΓΑ - ζε υιεξ ηηξ μεγάιεξ θαηεγμνίεξ δαπακχκ μη αολήζεηξ οπμιείπμκηαη ηεξ ακηίζημηπεξ αφλεζεξ 

ημο ΑΓΠ. 
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πνμαθδιάηςκ οπμδμιήξ, μφηε ηδκ ακαβηαία ακααάειζζδ ελαζθαθίγεζ, εκχ μζ 

ενβαγυιεκμζ εα ζοκεπίζμοκ κα πθδνχκμοκ άθθμκ έκακ πνμτπμθμβζζιυ απυ ημ 

πεκζπνυ ημοξ εζζυδδια. 

 

Οζ δαπάκεξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημκ ηναηζηυ πνμτπμθμβζζιυ ημο 2007 βζα ημ 

οπμονβείμ Παζδείαξ, είκαζ ηδξ ηάλδξ ηςκ 6.353 εηαη. εονχ απυ ημκ ηαηηζηυ 

πνμτπμθμβζζιυ ηαζ 805 εηαη. εονχ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ δδιμζίςκ επεκδφζεςκ 

(ΠΓΔ) 
40

, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ παναηάης πίκαηα πμο πενζθαιαάκεζ ηα βεκζηά 

ζημζπεία βζα ημκ πνμτπμθμβζζιυ πμο αθμνμφκ ζηδκ παζδεία.  
 

 

 
  

 

Αοηυ πμο πνέπεζ κα πνμζεπηεί, είκαζ υηζ ημ «δχζηε θεθηά βζα ηδκ παζδεία» δεκ αθμνά 

ιυκμ ηζξ πζζηχζεζξ ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ. Αθ’ εκυξ βζαηί πμθθέξ απυ ηζξ 

πζζηχζεζξ ημο ΤΠΔΠΘ είκαζ άζπεηεξ ιε ηδκ παζδεία (ππ Γεκζηή Γναιιαηεία 

Θνδζηεοιάηςκ), εκχ άθθα ζδιακηζηά πμζά, ιε ηδκ έκκμζα υηζ αθμνμφκ άιεζα ηδ 

θασηή μζημβέκεζα, πενκμφκ ιέζα απυ ημ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ ηαζ ημοξ ΟΣΑ. Γζα 

πανάδεζβια, μζ πζζηχζεζξ ηςκ ζπμθζηχκ επζηνμπχκ βζα εένιακζδ, βεκζηυηενμξ 

ζπμθζηυξ ελμπθζζιυξ, ελμπθζζιυξ, ιεηαηζκήζεζξ ιαεδηχκ, ζπμθζηυξ αεθδηζζιυξ ημη. 
 

Σδκ χνα πμο μζ εηπαζδεοηζημί αοηήκ ηδ πνμκζά ανέεδηακ πμθθέξ θμνέξ ζημοξ 

δνυιμοξ γδηχκηαξ πενζζζυηενα ημκδφθζα βζα ηδκ παζδεία, δ ηοαένκδζδ αβαίκεζ ηαζ 

ακαημζκχκεζ πνμηθδηζηά υηζ βζα ημ 2007 μζ δαπάκεξ ημο οπμονβείμο παζδείαξ εα 

αολδεμφκ ιυθζξ ηαηά 5,9%, εα οπμθείπμκηαζ δδθαδή ηαηά 1,2% ηδξ μκμιαζηζηήξ 

αφλδζδξ ημο ΑΔΠ. διεζςηέμκ δε υηζ ημ 2006 μζ δαπάκεξ ημο οπμονβείμο Παζδείαξ 

αολήεδηακ ηαηά 8,1%, μπυηε ημ 2007 δ αμοηζά εα είκαζ ηδξ ηάλεςξ ημο 2,2% ή ιείμκ 

30%. Σμ 2007 θμζπυκ δ παζδεία εα θάαεζ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ 6,461 δζζ. εονχ, 

πμζυ πμο ακηζζημζπεί ιυθζξ ζημ 3,2% ημο ΑΔΠ, έκακηζ 5% ημο ΑΔΠ πμο είπε 

οπμζπεεεί δ Ν.Γ. βζα ηδκ παζδεία πνμεηθμβζηά. Ακ ιάθζζηα ημ ΑΔΠ αολδεεί 

θμβζζηζηά ηαηά 25,7%, ηυηε ημ 3,10% εα βίκεζ αοημιάηςξ 2,30%, δδθαδή ηάης απυ 

ημ ιζζυ ημο οπεζπδιέκμο 5%. διεζςηευκ δε υηζ μζ δαπάκεξ βζα ηδκ παζδεία 

ηζκμφκηαζ πηςηζηά, αθμφ απυ ημ 3,12% ημο ΑΔΠ ημ 2006 εα πέζμοκ ζημ 3,10% ημο 

ΑΔΠ ημ 2007.  
 

                                                 
40 Αλίλεη κα ακαθένεη θακείξ πςξ θαη απυ αοηυ ημ πεκηπνυ θμκδφιη πμο δηαηίζεηαη απυ ημ ημ ΠΔΓ γηα ηεκ 

εθπαίδεοζε, έκα ζεμακηηθυ πμζμζηυ ζα θαηεοζοκζεί ζηε πνεμαημδυηεζε με εζκηθμφξ πυνμοξ ηςκ δηαβυεηςκ 

ομπνάλεςκ Δεμυζημο θαη Ζδηςηηθμφ Σμμέα (ΔΖΣ), υπςξ γηα πανάδεηγμα ακαθένμκηαη ε θαηαζθεοή ή 

ακαπαιαίςζε 27 ζπμιείςκ ζηεκ Αηηηθή θαη άιιςκ 31 ζηεκ Ηεκηνηθή Ιαθεδμκία. Όια αοηά ζεμαίκμοκ υηη μ ιαυξ  ζα 

θιεζεί κα πιενχζεη πμιφ αθνηβυηενα ηεκ θαηαζθεοή μενηθχκ ζφγπνμκςκ ζπμιηθχκ θηηνίςκ απυ ηα εθαημκηάδεξ, 

ίζςξ θαη πηιηάδεξ πμο έπεη ακάγθε ε πχνα απ’ υηη ακ είπε ακαιάβεη ηεκ θαηαζθεοή ημοξ έκαξ δεμυζημξ θμνέαξ, π.π. 

μ ΟΗ, πνηκ ηδηςηηθμπμηεζεί βέβαηα θη αοηυξ.  
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Οζ δαπάκεξ ημο οπμονβείμο Παζδείαξ εα πνδζζιμπμζδεμφκ, ζφιθςκα ιε υζα θέεζ ημ 

πνμζπέδζμ, βζα ηα ελήξ:  
 

* ηδ ιζζεμδμζία ηςκ ιυκζιςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο πνμζθήθεδηακ βζα ηδκ ηάθορδ 

ακαβηχκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ,  

* ηδ ζηήνζλδ ημο εεζιμφ ημο μθμήιενμο κδπζαβςβείμο ηαζ δδιμηζημφ ζπμθείμο,  

* ηδκ επέηηαζδ ημο πνμβνάιιαημξ εζζαβςβήξ δεφηενδξ λέκδξ βθχζζαξ ζημ δδιμηζηυ 

ζπμθείμ,  

* ηδ ζηήνζλδ ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ,  

* ηδκ ακααάειζζδ ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ εηπαίδεοζδξ,  

* ηδκ οθμπμίδζδ ημο εεζιμφ ηςκ Σμπζηχκ οιαμοθίςκ Νέςκ ηαζ  

* ηδ ζοκέπζζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ, αβςβήξ οβείαξ, 

επαββεθιαηζημφ πνμζακαημθζζιμφ, ιαεδηζηχκ ηαζ αεθδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ 

εθθδκυβθςζζδξ εηπαίδεοζδξ ζημ ελςηενζηυ.  

 

Πχξ εα βίκμοκ υθα ημφηα ιε ιείςζδ ηςκ δζαεέζζιςκ ημκδοθίςκ ςξ πμζμζηυ ημο 

ΑΔΠ εα ημ ιάεμοιε εκηυξ ημο 2007. Σμ πμζμζηυ αοηχκ ηςκ ημκδοθίςκ είκαζ πμθφ 

ιαηνζά απυ ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ια ηαζ ηζξ πνμεηθμβζηέξ δεζιεφζεζξ ηδξ ΝΓ. πμο 

ζε υθμοξ ημοξ ηυκμοξ έθεβε υηζ εα αολήζεζ ηζξ δαπάκεξ βζα ηδκ Παζδεία ζημ 5% ημο 

ΑΔΠ. Γζα κα είκαζ ζοκεπήξ δ ηοαένκδζδ ιε ηζξ δεζιεφζεζξ ηδξ πενί 5% βζα ηδκ 

παζδεία ζηδκ ηεηναεηία, πνέπεζ ημ 2008 κα ηαηααάθθεζ 6 δζζ. εονχ πενζζζυηενα απυ 

ημ 2007! Ακηί θμζπυκ βζα ηδ βεκκαία δδιυζζα πνδιαημδυηδζδ ηδξ παζδείαξ 

αημθμοεείηαζ δ πμθζηζηή ηδξ ιζγένζαξ ηαζ ηδξ ζδζςηζημπμίδζδξ ιε ζοκέπζζδ ηδξ 

επζαάνοκζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ (μζ μπμίμζ δαπακμφκ εηδζίςξ ηνία δζζ. εονχ βζα ηδκ 

ηαη' υκμια δςνεάκ Παζδεία), πανά ηζξ δζαηδνφλεζξ πμο απμηοπχκμκηαζ ζηδκ 

εζζδβδηζηή έηεεζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ. «Έκημκμ είκαζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ πμθζηείαξ 

βζα ηδ αεθηίςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζή ημο, βζα ηδκ 

ακααάειζζδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ εηπαίδεοζδξ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ημο», 

ακαθένεηαζ, δίκμκηαξ ημ ζηίβια ηδξ πμθζηζηήξ ηδξ ηοαένκδζδξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηδκ 

εηπαίδεοζδ ςξ πανεπυιεκδ οπδνεζία ηαζ υπζ ζακ δζηαίςια υθςκ ζηδ ιυνθςζδ, 

επζιέκμκηαξ ζηδκ αλζμθυβδζδ, ημκ έθεβπμ δδθαδή βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ 

ακηζδναζηζηχκ πμθζηζηχκ πμο οπμηάζζμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ ακάβηεξ ημο ιεβάθμο 

ηεθαθαίμο. 

 

Ο πνμτπμθμβζζιυξ είκαζ ημ υπδια βζα κα πνμπςνήζεζ ιε βνήβμνα αήιαηα ημ ζπέδζμ 

ηδξ απμηέκηνςζδξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδ δδιζμονβία 

ημο ζπμθείμο ημο κεμθζθεθεοεενζζιμφ. Γδθαδή ηδξ ιεηαηφθζζδξ ηδξ εοεφκδξ ηαζ ημο 

ηυζημοξ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ζπμθείςκ απυ ημ ηνάημξ ηαζ ημ Τπμονβείμ ζημ ζπμθείμ, 

δδθαδή ζημ ζφθθμβμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ααζζηά ζημοξ βμκείξ. Ζ ιείςζδ ηςκ 

ζπεηζηχκ ημκδοθίςκ πμο δζαεέηεζ δ Σ.Α. ηαηά 50% ζδιαίκεζ ιζα αίαζδ ηαζ 

ακαβηαζηζηή ζηνμθή ηςκ ηαεδβδηχκ ηαζ ηςκ βμκζχκ βζα κα ανμοκ θεθηά βζα ημ 

πεηνέθαζμ, βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ, ηδκ ηαεανζυηδηα ημη. Να ζδιεζςεεί 

υηζ ηαζ ζημ ΠΓΔ δ ιείςζδ είκαζ ηάεεηδ. ε επίπεδμ κμιχκ βζα ηδκ πνςημαάειζα ηαζ 

ηδ δεοηενμαάειζα απυ 107,7 εηαημιιφνζα € ημ 2004 ζε 17,3 εηαημιιφνζα € ημ 2006 

(ζημζπεία απυ ΗΣΑΜΔ).  
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Ο πνμτπμθμβζζιυξ θεζημονβεί ζακ υπδια βζα ηδκ δδιζμονβία ένβςκ ηαζ οπμδμιχκ 

ζημ πχνμ ηδξ παζδείαξ ιέζς ηδξ ιεευδμο ΓΗΣ (οιπνάλεζξ Γδιμζίμο ηαζ Ηδζςηζημφ 

Σμιέα) ηαζ ζακ ιμπθυξ πίεζδξ βζα ένβα ιέζς ηςκ εονςπασηχκ πνδιαημδμηήζεςκ. 

Αθθζχξ, βζα ένβα πμο εα ζπνχπκμοκ ηδκ παζδεία ζημκ δνυιμ ηδξ 

ειπμνεοιαημπμίδζδξ ηαζ εα πνμζεέημοκ πνυζεεηα πανάηζζα ζημ θαυ. Οζ «ζοιαάζεζξ 

παναπχνδζδξ» ηαζ ημ ζπμθείμ πμο εα θεζημονβεί ζακ ηδ Γέθονα ημο Ρίμο ηαζ ηδκ 

Αηηζηή Οδυ δεκ είκαζ ιαηνζά. Έηζζ, απυ ηα 319 εη εονχ πμο πνμζακαημθίγμκηαζ 

βεκζηά βζα ένβα ιέζς ΓΗΣ, ηα 139 εη εονχ αθμνμφκ ημκ ΟΚ. Μάθζζηα μζ 

επεκδφζεζξ αοηέξ έπμοκ δζπθαζζαζηεί ζε ζπέζδ ιε ημ 2005, πνμκζά πμο ρδθίζηδηε δ 

νφειζζδ βζα ηα ΓΗΣ. Σζ ζδιαίκμοκ αοηά πναηηζηά βζα ημκ θεηζκυ πνμτπμθμβζζιυ; 

ηδκ εζζδβδηζηή έηεεζδ ακαθένμκηαζ δ ηαηαζηεοή ή ακαπαθαίςζδ 27 ζπμθείςκ ζηδκ 

Αηηζηή ηαζ άθθςκ 31 ζηδκ Κεκηνζηή Μαηεδμκία. ημ ζδιείμ αοηυ εα ήηακ ζηυπζιμ 

κα πανμοζζαζηεί δ μζηηνή ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία έπεζ πενζέθεεζ δ ζπμθζηή ζηέβδ.  

 

Πιήξεο ππνβάζκηζε θαη απαμίσζε ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο 

κε ζηόρν ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο  
 

 Ζ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία έπεζ πενζέθεεζ δ ζπμθζηή ζηέβδ είκαζ επζεζηχξ απανάδεηηδ, 

εκχ δεκ θείπμοκ μζ πενζπηχζεζξ κμιχκ, πενζμπχκ ηαζ ζπμθείςκ πμο είκαζ απθά 

ηναβζηή! Ζ έθθεζρδ ηηζνίςκ πμο δζαζςκίγεζ ηδ δζπθμαάνδζα, δ αηαηαθθδθυηδηα 

αηυιδ ηαζ υζμκ αθμνά ζηδ ζηαηζηή ημοξ οπυζηαζδ, δ ακεπάνηεζα ζε ζπμθζηέξ 

οπμδμιέξ (ενβαζηήνζα, αζαθζμεήηεξ, βοικαζηήνζα, πχνμοξ άεθδζδξ ηηθ), μζ 

ακεοβζεζκέξ ηαζ ακηζπαζδαβςβζηέξ, ηέθμξ, ζοκεήηεξ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ ακαβηάγμκηαζ 

κα ηάκμοκ ιάεδια πζθζάδεξ ιαεδηέξ ηονζμθεηηζηά ζημζααβιέκμζ ζε ηνφεξ ημ πεζιχκα, 

βηνίγεξ υθμ ημ πνυκμ ηαζ ιμοκηέξ αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ, πείεμοκ ηαζ ημκ πθέμκ 

δφζπζζημ πςξ δ «ζπμθζηή ζηέβδ», αοηυ ημ ιεβάθμ «αβηάεζ» πμο έπμοκ ιπήλεζ μζ 

ηοαενκχκηεξ –πνυκζα ηχνα- ζηα πθεονά ημο δδιυζζμο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, 

«πομννμεί» ηαζ «ηαημθμνιίγεζ», βζαηί εθανιυγεηαζ ηαζ οθμπμζείηαζ απανέβηθζηα ιία 

πμθζηζηή ζηθδνήξ θζηυηδηαξ εκακηίμκ ηςκ ενβαγμιέκςκ, δ μπμία μδδβεί αέααζα ηαζ ζε 

πενζημπέξ ζημ πνυβναιια δδιμζίςκ επεκδφζεςκ. Αοηή δ πμθζηζηή ζημπεφεζ 

ζοκεζδδηά ζηδκ πθήνδ οπμαάειζζδ ηαζ απαλίςζδ ημο δδιυζζμο ζπμθείμο, χζηε κ’ 

ακμίλεζ εοημθυηενα μ δνυιμξ βζα ηδκ εζζαμθή ημο ζδζςηζημφ ημιέα ζηδ πνοζμθυνα 

«εηπαζδεοηζηή αβμνά». Αοηή δ ακηζεηπαζδεοηζηή πμθζηζηή επζθμβή ηνφαεηαζ πίζς 

απυ ηδκ «ηςθοζζενβία» ηαζ ηζξ πνμκμαυνεξ ηαζ δαζδαθχδεζξ – ζοπκά - κμιζηέξ 

δζαδζηαζίεξ πμο αημθμοεμφκ μζ ειπθεηυιεκμζ θμνείξ βζα γδηήιαηα ζπμθζηήξ ζηέβδξ 

(ΤΠΔΠΘ, ΟΚ ΑΔ, Γήιμζ ηαζ Νμιανπίεξ).  

 

Tμ πνυαθδια ηδξ ζπμθζηήξ ζηέβδξ είκαζ μλφ ηαζ ιπμνεί κ’ ακαθοεεί ζε ηέζζενζξ 

πθεονέξ:  
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α) Έθθεζρδ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ ηαζ αζεμοζχκ, ζδζαίηενα ζηδκ πενζμπή ηδξ Αεήκαξ ηαζ 

ηδξ Θεζζαθμκίηδξ:  

 

• φιθςκα, ιάθζζηα, ιε ημκ οθοπμονβυ Παζδείαξ Γ. Καθυ ζηα υνζα ημο Γήιμο ηδξ 

Αεήκαξ ημ 27% ηςκ ζπμθείςκ θεζημονβμφκ ιε δζπθμαάνδζα, εκχ ζοκμθζηά βζα ηδκ 

Αηηζηή ημ πμζμζηυ αοηυ θηάκεζ ζημ 21,6%. Μζζεχκμκηαζ 105 ηηίνζα πμο ζηεβάγμοκ 

150 ζπμθεία, ζηα μπμία θμζημφκ πάκς απυ 15.000 ιαεδηέξ. Σμ ηυζημξ εκμζηίαζδξ 

θηάκεζ ηα 4,5 εηαη. εονχ εηδζίςξ. οκμθζηά ζηδκ Αηηζηή έπμοκ ηαηαβναθεί 230 

ιζζεςιέκα ηηίνζα, υπμο ζηεβάγμκηαζ 295 ζπμθεία 
41

. Δηηυξ υιςξ απυ ημ οπένμβημ 

ηίιδια, 40 ζπμθεία ηδξ Αεήκαξ ηαζ ηςκ βφνς δήιςκ ηζκδοκεφμοκ ιε έλςζδ, βζαηί 

έπμοκ θήλεζ ή θήβμοκ ηα ιζζεςηήνζά ημοξ... 

 

• Ίδζα ηαζ πεζνυηενδ είκαζ δ ηαηάζηαζδ ηαζ ζηδ ζοιπνςηεφμοζα, ζηδκ μπμία ημ 

πνυαθδια ηδξ ζπμθζηήξ ζηέβδξ παναιέκεζ εηνδηηζηυ: Απυ ηζξ 1.064 ζπμθζηέξ 

αίεμοζεξ ημο κμιμφ ιε ιαεδηζηυ δοκαιζηυ 142.387 ιαεδηέξ, ημ πμζμζηυ 

δζπθμαάνδζαξ πνμζεββίγεζ ημ 21,14% (244 ζπμθεία θεζημονβμφκ ζε δζπθμαάνδζεξ), 

εκχ εζδζηά ζημ δήιμ Θεζζαθμκίηδξ θηάκεζ ζημ 37,63%. Σμ 2001 μζ απαζημφιεκεξ 

αίεμοζεξ βζα ηδκ ελάθεζρδ ηδξ δζπθήξ αάνδζαξ ακένπμκηακ ζε 1.957 ηαζ ζήιενα έπεζ 

παναδμεεί ημ 25%. «ηα πνςζκά ζπμθεία ηςκ Αιπεθμηήπςκ ηα 21 απυ ηα 59 

ηιήιαηα έπμοκ απυ 25 ιαεδηέξ ηαζ πάκς», οπμζηήνζλε μ εηπνυζςπμξ ημο Ε΄ 

οθθυβμο Γαζηάθςκ Θεζζαθμκίηδξ, Ζθίαξ ιήθζμξ 
42

. 

 

• Οζ δαπάκεξ ζημ πνυβναιια ηςκ δδιμζίςκ επεκδφζεςκ βζα ηδ ζπμθζηή ζηέβδ είκαζ 

ιυθζξ 850 εηαη. εονχ ηαζ έπμοκ ηαεδθςεεί εδχ ηαζ πνυκζα ζηα ίδζα επίπεδα, ιε 

απμηέθεζια κα ιδκ επανημφκ. Ζ πμθζηζηή ηδξ οπμπνδιαημδυηδζδξ ηδξ ζπμθζηήξ 

ζηέβδξ πνμηαθεί πνμαθήιαηα ηαζ ζε άθθμοξ κυιμοξ, υπςξ π.π. ηδξ Μαβκδζίαξ, ηδξ 

Δφαμζαξ, ηδξ Υίμο, ημο Ζναηθείμο 
43

 ηθπ. Υαναηηδνζζηζηυ ηςκ πνμαθδιάηςκ είκαζ 

ημ βεβμκυξ υηζ ζημ κμιυ Ζναηθείμο ακάδμπμζ ενβμθάαμζ δζέημρακ ηζξ ενβαζίεξ, 

αηυια ηαζ ζε πενζπηχζεζξ ηηζνίςκ πμο εα μθμηθδνχκμκηακ ζε θίβεξ ιυθζξ 

εαδμιάδεξ, υπςξ ζοκέαδ ζημ 2μ Λφηεζμ, πμο θίβμ πνζκ ηδ ιεηεβηαηάζηαζή ημο ζε 

κέμ ηηίνζμ, δζαηυπδηακ μζ ενβαζίεξ ηαζ ημ ζπμθείμ θεζημονβεί ιέπνζ ηαζ ζήιενα ζε 

θουιεκεξ αίεμοζεξ. Δηαημκηάδεξ αηυια μζηυπεδα πμο έπμοκ δεζιεοηεί βζα ζπμθζηή 

πνήζδ ηζκδοκεφμοκ κα απμπαναηηδνζζεμφκ, ηαεχξ ημ οπμονβείμ Παζδείαξ δεκ έπεζ 

πνδιαημδμηήζεζ ςξ ηχνα είηε ηδ Νμιανπζαηή είηε ηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ βζα ηδκ 

αβμνά ημοξ. 

 

• Αοηή δ ηαηάζηαζδ ζίβμονα δζεοημθφκεζ ημοξ ζδζχηεξ κα πνμςεήζμοκ πενζζζυηενμ 

ηδκ ειπμνεοιαημπμίδζδ ηδξ ζπμθζηήξ θεζημονβίαξ, υπζ ιυκμ γδηχκηαξ αφνζμ 

πθδνςιή ηδξ ζπμθζηήξ ζηέβδξ πμο έπμοκ ζηδκ ηαημπή ημοξ απυ ημοξ βμκείξ, ια ηαζ 

ιεηαηνέπμκηαξ ζήιενα ηα ζπμθεία ζε επζπεζνήζεζξ: ήδδ εβηαζκζάζηδηε απυ ημκ 

ζδζςηζημπμζδιέκμ πθέμκ Ο..Κ. πμο θεζημονβεί ζακ Α.Δ. ημ πνχημ ζπμθείμ - 

επζπείνδζδ πμο ιεηά ηδ θήλδ ηςκ ιαεδιάηςκ θεζημονβεί ςξ βηανάγ, internet cafe, 

                                                 
41 Βι. εθεμενίδα Έζκμξ, 04/09/2005. 

 
42 βι. εθεμενίδα Αγγειημθυνμξ, 10/03/2006. 

 
43

 Βι. άνζνμ ημο Ιάνθμο Θάδανμο, πνμέδνμο ηεκ πενζηκή πνμκηά ηεξ Γ.Θ.Ι.Γ. Εναθιείμο, πμο δεμμζηεφηεθε ζηεκ 

εθεμενίδα Παηνίξ ζηηξ 10/10/2005.  
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πνμζθένμκηαξ επί πθδνςιή οπδνεζίεξ ηθπ. Ζ βεκίηεοζδ αοηήξ ηδξ κεμθζθεθεφεενδξ 

απμδζάνενςζδξ ημο ζπμθζημφ πχνμο (πμο πνχημ εζζδβήεδηε ζημ ηεθεοηαίμ 

πνμεηθμβζηυ ημο πνυβναιια ημ ΠΑ.Ο.Κ ηάκμκηαξ θυβμ βζα «ακμζπηυ ζπμθείμ» 
44

 

ηαζ ςξ ζδέα «ζεικά ηαζ ηαπεζκά» οζμεεηήεδηε απυ ηδκ ηοαένκδζδ ηδξ Ν.Γ.) εα 

οπμκμιεφζεζ ααεζά ημ δδιυζζμ παναηηήνα ημο ζπμθείμο, εα ηθείζεζ ζπμθεία ζε 

«άβμκεξ» πενζμπέξ, εα θένεζ ημοξ ζδζχηεξ ιέζα ζηα πυδζα ηςκ παζδζχκ ημο εθθδκζημφ 

θαμφ ιε υ,ηζ αοηυ ζδιαίκεζ βζα ηδ δζαπαζδαβχβδζή ημοξ απυ ηδκ δεζηή ημο 

ηεθαθαίμο, εα ελμκηχζεζ, ηέθμξ, ηζξ εοπαεείξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ, υπςξ άθθςζηε έβζκε 

ζε H.Π.A. - Aββθία, ηζκάγμκηαξ ζηα φρδ ημκ απμηθεζζιυ ηαζ ημκ ακαθθααδηζζιυ. 

 

α) Καηαθθδθυηδηά 
45

:  

 

• Μεβάθμξ ανζειυξ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ζηεβάγεηαζ ζε απανάδεηηα ηηίνζα (αηυιδ ηαζ 

ζε θουιεκα παναπήβιαηα), πηζζιέκα ζηζξ ανπέξ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα ιε 

πνμαθδιαηζηά δίηηοα πανμπήξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ ακεπανηή εένιακζδ. 

Πνςηαβςκίζηνζα ζηα αηαηάθθδθα ζπμθζηά ηηίνζα ακαδεζηκφεηαζ αοημδζηαίςξ δ 

Θεζζαθμκίηδ, αθμφ ανηεηά ηηίνζα είκαζ πνμηάη (π.π. Πεφηα), πάκς απυ ζανάκηα 

εηχκ. Πμθθά ζπμθεία θζθμλεκμφκηαζ ζε οπυβεζα (Άκς Πυθδ), ζε ηαπκμιάβαγα 

κμζηζαζιέκα απυ ημ 1975, ζε εκμζηζαγυιεκεξ πμθοηαημζηίεξ, ζε δεηάδεξ ζπμθεία πμο 

ηηίγμοκ ηζξ αοθέξ ηαζ ιεζχκεηαζ μ γςηζηυξ πχνμξ ηςκ παζδζχκ, ζε ζπμθεία πμο 

ηθείκμοκ εζςηενζηά ημοξ δζαδνυιμοξ, ηα βοικαζηήνζα βζα κα ηάκμοκ αίεμοζεξ. 

 

Γεκζηυηενα πμθθά απυ ηα ηηίνζα πμο εηιζζεχκμοκ μζ Νμιανπίεξ ηαζ μζ Γήιμζ ςξ 

ζπμθεία ζ’ υθδ ηδκ Δθθάδα είκαζ εκηεθχξ αηαηάθθδθα ή παιπάθαζα, αθθά δ 

ακαηαίκζζή ημοξ είκαζ ανιμδζυηδηα ημο ζδζμηηήηδ. Πμθθέξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ είκαζ 

ηαηαηενιαηζζιέκεξ ζε πμθθαπθυ ανζειυ ηηζνίςκ, ιε υζα ζοκεπάβεηαζ δ δζάζπαζδ. ε 

ορδθυ ανζειυ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ ειθακίγμκηαζ πνμαθήιαηα ζηεβακυηδηαξ είηε ηδξ 

μνμθήξ είηε ηςκ οπμβείςκ, υπςξ ζοιααίκεζ ζηδ Υίμ, ια ηαζ ζε πμθθά άθθα ζπμθεία 

ηδξ πενζθένεζαξ.  

 

• Αηυιδ ζμαανυηενμ είκαζ ημ πνυαθδια ηδξ ζηαηζηήξ επάνηεζαξ ηςκ ζπμθείςκ, 

ηαεχξ ζφιθςκα ιε ιεθέηδ ημο Δεκζημφ Μεηζυαζμο Πμθοηεπκείμο ημ 30% ηςκ 

ζπμθζηχκ ηηζνίςκ δεκ πθδνμί ηζξ πνμδζαβναθέξ ακηζζεζζιζηήξ πνμζηαζίαξ. Πνυηεζηαζ 

βζα ηηίνζα πμο μζημδμιήεδηακ πνζκ απυ ημ 1963. Αζημπίεξ ζηδκ ηαηαζηεοή έηακακ 

ζπμθεία κ’ ακμίλμοκ ζηα δφμ, υπςξ ζοκέαδ ζημ Γοικάζζμ - Λφηεζμ Λίικδξ Δοαμίαξ 

ια ηαζ ζηδκ Καθαιςηή ηδξ Υίμο, εοηοπχξ πςνίξ κα ενδκήζεζ δ εηπαζδεοηζηή 

ημζκυηδηα εφιαηα.  

 

• Σμ πνυαθδια ηδξ έθθεζρδξ ζπμθζηήξ ζηέβδξ πμο είκαζ μλφηαημ, υηακ δεκ 

ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ πνμπέηαζια ηαπκμφ βζα κα πνμπςνήζεζ δ ζδζςηζημπμίδζδ ιέζς 

ηςκ ηαηυθδιςκ οιπνάλεςκ Γδιυζζμο ηαζ Ηδζςηζημφ Σμιέα (.Γ.Η.Σ.) 
46

, ζοκήεςξ 

                                                 
44 Όπςξ πενηγνάθεηαη ζημ πνμεθιμγηθυ πνυγναμμα ημο ΠΑΟΗ: « Σμ Ακμηθηυ ζπμιείμ απμηειεί ηε κέα γεκηά 

ζπμιείςκ πμο, εθηυξ απυ ηηξ αίζμοζεξ δηδαζθαιίαξ θαη ηα ενγαζηήνηα, ζα δηαζέηεη επίζεξ…πχνμοξ ακαροπήξ, 

internet café, μηθνά βηβιημπςιεία θαη οπυγεημοξ πχνμοξ ζηάζμεοζεξ». 
 
45

 Π.π. παιαηυηεηα, ζηαηηθή επάνθεηα, ακηηπονηθή θαη ακηηζεηζμηθή πνμζηαζία θιπ. 
46

 Ήδε ε πνχηε πηιμηηθή εθανμμγή ημο κυμμο γηα ηηξ ομπνάλεηξ Δεμυζημο θαη Ζδηςηηθμφ Σμμέα (.Δ.Ζ.Σ.) 

πνμβιέπεη 27 δεμυζηα ζπμιεία μέζα ζηα επυμεκα 25 πνυκηα κα ηα θαηαζθεοάζμοκ θαη κα ηα δηαπεηνίδμκηαη ηδηχηεξ, 

ζε πχνμοξ πμο ζα παναπςνμφκηαη απυ ημκ ΟΗ!  
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«ημοημοθχκεηαζ» απυ ημοξ Γήιμοξ ηαζ ηζξ Νμιανπίεξ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ζοβπχκεοζδξ 

ζπμθείςκ, ιε οπμααειίζεζξ ή ακαααειίζεζξ ζπμθείςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία αζεμοζχκ ζε 

πχνμοξ πμο είκαζ αηαηάθθδθμζ, είηε πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα εηδδθχζεζξ, ζοκεθεφζεζξ ή 

αηυια ηαζ ςξ αμδεδηζημί πχνμζ. ημ κμιυ Θεζζαθμκίηδξ π.π., ζφιθςκα ιε 

ηαηαββεθίεξ βμκέςκ ζημκ βεκζηυ βναιιαηέα ημο ΤΜΑ-Θ, Λμοηά Ακακίηα ηαηά ημ 

πνυζθαημ πακεηπαζδεοηζηυ ζοθθαθδηήνζμ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 09/03/2006, 

πζθζάδεξ ιαεδηέξ παναημθμοεμφκ ιαεήιαηα ηάης απυ απανάδεηηεξ ζοκεήηεξ, ζε 

αοημζπέδζεξ αίεμοζεξ, ηθείκμκηαξ δζαδνυιμοξ, ελυδμοξ ηζκδφκμο, ζε οπυβεζμοξ 

πχνμοξ ηαζ εκμζηζαγυιεκα ηηίνζα. 

 

β) Ακεπάνηεζα ζε ζπμθζηέξ οπμδμιέξ (ενβαζηήνζα, βοικαζηήνζα, πχνμοξ άεθδζδξ 

ηηθ).  

 

• ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ μ ελμπθζζιυξ ηςκ ενβαζηδνίςκ, ζδζαίηενα ζηα Σ.Δ.Δ., είκαζ 

εθθζπήξ ή πανςπδιέκμξ.  

 

• Αηυια ηαζ ζηδκ αηνζηζηή Υίμ πμο δεκ είκαζ ηυζμ ποηκή δ δυιδζδ ηαζ αηνζαή δ βδ 

υζμ ζηα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα, δ ημπζηή Δ.Λ.Μ.Δ., εηηυξ απυ ηδκ ακέβενζδ ηηζνίςκ 

βζα ηδ ζηέβαζδ ημο 1μο, 2μο Σ.Δ.Δ., ημο .Δ.Κ. ηαζ υθςκ ηςκ κέςκ εηπαζδεοηζηχκ 

οπδνεζζχκ (Δ.Κ.Φ.Δ, Κ.Γ.Α.Τ, Δ.Δ.Δ.Κ η.α), γδηά κα δζαηεεμφκ ημκδφθζα χζηε κα 

θοεεί ημ πνυαθδια ηδξ έθθεζρδξ πχνςκ άεθδζδξ ζημ ιεβαθφηενμ ζπμθζηυ 

ζοβηνυηδια ημο Νμιμφ (1μ ηαζ 3μ Λφηεζμ), ηαεχξ ηαζ βζα ημ ζοβηνυηδια 2μο 

Γοικαζίμο ηαζ 2μο Λοηείμο Υίμο 
47

. Σα 20 απυ ηα 26 ζπμθεία ηδξ δεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ δε δζαεέημοκ αζαθζμεήηδ.  

 

• δ) Ακεοβζεζκέξ ηαζ ακηζπαζδαβςβζηέξ ζοκεήηεξ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ ακαβηάγμκηαζ 

κα ηάκμοκ ιάεδια πζθζάδεξ ιαεδηέξ, ζοκεήηεξ πμο πκίβμοκ ημ υκεζνυ ημοξ βζα 

ιάεδζδ. 

  

• Οζ πχνμζ οβζεζκήξ, υπμο οπάνπμοκ ηαζ επανημφκ, δεκ απμθοιαίκμκηαζ ηαηηζηά ηαζ 

δεκ ηαεανίγμκηαζ πνμζεηηζηά ζε ηαεδιενζκή αάζδ, ιε απμηέθεζια μζ ιαεδηέξ βεκζηά 

κα ημοξ απμθεφβμοκ ή κα εέημοκ ζε ηίκδοκμ ηδκ οβεία ημοξ. Αηυια ζμαανυηενμ 

πνυαθδια είκαζ ηα ζπμθεία πμο θένμοκ πθάηεξ αιζάκημο, μζ μπμίεξ εκμπμπμζμφκηαζ 

βζα ηδκ ειθάκζζδ ιμνθχκ ηανηίκμο. Μυκμ ζημ κμιυ Θεζζαθμκίηδξ έπμοκ εκημπζζηεί 

18 ηέημζα ζπμθεία, εκχ αδζεοηνίκζζημξ παναιέκεζ μ ανζειυξ ανζειυξ ημοξ ζημ ζφκμθμ 

ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ.  

 

• Σα εθθδκζηά ζπμθεία «πνμηαθμφκ» πμκμηέθαθμ ζημοξ ιαεδηέξ, ακαπκεοζηζηά 

πνμαθήιαηα, ηζμφλζιμ ζηα ιάηζα, εκμπθήζεζξ ζημκ θαζιυ ηηθ., πνμαθήιαηα πμο ημοξ 

ειπμδίγμοκ κα ζοβηεκηνςεμφκ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ ιαεδιάηςκ. ημ ζφκμθμ ηςκ 

ζπμθζηχκ ηάλεςκ πμο ελεηάζηδηακ ζε πνυζθαηδ ένεοκα ηςκ Σιδιάηςκ Φοζζηήξ ηαζ 

Υδιείαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ιεηνήεδηε έςξ ηαζ ηέζζενζξ θμνέξ πάκς απυ ημ 

ηακμκζηυ ζοβηέκηνςζδ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, ορδθή ζοβηέκηνςζδ επζηίκδοκςκ 

νφπςκ, υπςξ θμνιαθδεΰδδ, μνβακζηέξ πηδηζηέξ εκχζεζξ, ηαεχξ ηαζ ναδυκζμ. Οζ 

ορδθέξ ηζιέξ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, πμο πνμηαθείηαζ ηονίςξ απυ ηδκ εηπκμή, 

ελδβμφκηαζ απυ ηδ ζοβηέκηνςζδ ιεβάθμο ανζειμφ ιαεδηχκ ζε ζπεηζηά ιζηνέξ 
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αίεμοζεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ έθθεζρδ ζςζημφ αενζζιμφ. Aνκδηζηυ νεηυν υθςκ ηςκ 

εθθδκζηχκ ζπμθείςκ είκαζ δ απμοζία ιδπακζζιμφ αενζζιμφ, αθμφ ηαηά ηδκ ένεοκα 

δεκ ανέεδηε μφηε ιία αίεμοζα πμο κα δζαεέηεζ ζφζηδια ιδπακζημφ αενζζιμφ. Σμ 

άκμζβια ηςκ παναεφνςκ απμηεθεί αηυιδ ηαζ ζήιενα ημκ ιμκαδζηυ ηνυπμ βζα «κα 

λειονίζεζ δ ηάλδ» 
48

.  

 

• Ζ δζπθή αάνδζα, ηέθμξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηονίανπδ ακηίθδρδ ηδξ «θηδκήξ 

θφζδξ» πμο εέθεζ ηδ ζπμθζηή αίεμοζα κα ελακηθείηαζ ζημοξ 4 ημίπμοξ, ζηα ενακία ηαζ 

ζ΄ έκα ιαονμπίκαηα έπεζ, επίζδξ, μδοκδνέξ ημζκςκζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ ζοκέπεζεξ. 

Πνυζθαηδ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ Πακεπζζηδιζαηυ Γ. Γενιακυ ηαζ ημ 

Παζδαβςβζηυ Σιήια Νδπζαβςβχκ ημο Α.Π.Θ. ζε 15 ηάλεζξ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ ιε πμζμζηυ 16,5% ηςκ ιαεδηχκ πμο είπε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ή 

ανζζηυηακ ζε ηαηάζηαζδ ζπμθζηήξ απμηοπίαξ. Καηά ηδκ ένεοκα πμο δζάνηεζε 7 

ιήκεξ οπήνλε ακαηνμπή ημο ηαεζενςιέκμο ηνυπμο πνήζδξ ηαζ δζαννφειζζδξ ηδξ 

ζπμθζηήξ αίεμοζαξ. Γδιζμονβχκηαξ κέεξ ζοκεήηεξ ηαζ πναηηζηέξ επζηεκηνςιέκεξ ζημ 

οπμηείιεκμ - ιαεδηή δζαπζζηχεδηε υηζ ηα παζδζά ηςκ μπμίςκ μζ δοζημθίεξ 

μθείθμκηακ ζε ροπμημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ, ηαηάθενακ κ΄ αολήζμοκ ζδιακηζηά ηζξ 

επζδυζεζξ ημοξ- εηηυξ απυ έκα (3,4%)- εβηαηαθείπμκηαξ ημ επίπεδμ ημο ιαεδηή ζε 

δοζημθία ή απμηοπία. Έηζζ μ παναηηδνζζιυξ πμο ημοξ είπε δμεεί ςξ ιαεδηέξ ζε 

ζπμθζηή απμηοπία ήηακ ρεοδήξ. Ακηίεεηα αοηυ πμο θάκδηε κα απμηοβπάκεζ ήηακ ημ 

εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ ημ μπμίμ, ζηδ ζοκδεζζιέκδ ημο ιμνθή, δεκ ήηακ ζε εέζδ κα 

εκζςιαηχζεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ παζδζχκ πμο απέηθζκακ απυ 

ημ ζηενευηοπμ ιμκηέθμ ιαεδηή ημο εθθδκζημφ ζπμθείμο 
49

(10). 

 

Γζα υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ ημ εηπαζδεοηζηυ ηίκδια πνέπεζ κα δζεηδζηήζεζ ηδκ 

βεκκαία πνδιαημδυηδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζημ 15% ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 

(5% ημο Α.Δ.Π.). Να πεζ υπζ ζηζξ οιπνάλεζξ Γδιυζζμο ηαζ Ηδζςηζημφ Σμιέα 

(.Γ.Η.Σ.). Να απμννίρεζ ηα ζπέδζα πμο ζημ υκμια ηδξ «εοεθζλίαξ» ηαζ ηδξ 

«απμηέκηνςζδξ» εκηείκμοκ ηδκ ηαλζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ζπμθείςκ, επζαανφκμοκ 

ημκ πνμτπμθμβζζιυ ηδξ θασηήξ μζημβέκεζαξ ηαζ πνμςεμφκ ηδκ παναπένα 

ζδζςηζημπμίδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Να ηάκεζ, ηέθμξ, ηα ζπμθεία ηφηηανα βκχζδξ ηαζ 

πμθζηζζιμφ, ενβαθεία βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιίαξ 

αζζζυδμλδξ, αβςκζζηζηήξ ζηάζδξ ζηδ γςή.  

                                                 
48

 Βι. Γθεμενίδα Σα Κέα, 12/ 10/2004. 
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