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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 ηε κειέηε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα:  

 ραξηνγξαθεζεί ε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε 

πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, παξνπζηάδνληαο ηφζν ηα βαζηθά ηεο 

κεγέζε, φζν θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ηε δηέπεη,  

 εμεηαζηεί ην αληίζηνηρν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

δίλνληαο έκθαζε ζε ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πην πξνεγκέλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα,  

 λα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζε έλα 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφγξακκα (PISA), κε ζηφρν ηελ αλάδεημε 

ησλ πζηεξήζεσλ, αιιά ελδερνκέλσο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ.  

Κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ηνπ εγρψξηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη 

ησλ επηδφζεσλ ησλ ειιήλσλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο 

επξσπαίνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο, γίλνληαη νξαηέο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ 

εγρψξηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φπνπ απαηηνχληαη αιιαγέο.  

 ηελ Διιάδα, ην ζρνιηθφ έηνο 2008-09 θνηηνχζαλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 640.036 καζεηέο, ην 92,7% ησλ νπνίσλ παξαθνινπζνχζε 

δεκφζηα ζρνιεία. Παξφκνηα θαηαλνκή κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ εκθαλίδεηαη θαη σο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε ην 95,8% απηψλ 

λα δηδάζθνπλ ζε δεκφζηα ζρνιεία. Αλαθνξηθά κε ηελ αλαινγία καζεηψλ 

πξνο εθπαηδεπηηθνχο, θζάλεη ηνπο 9,5 καζεηέο ζηα δεκφζηα ζρνιεία θαη 

ηνπο 11,6 καζεηέο ζηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα. Απηή ε δηάζηαζε δηαηεξείηαη 

αλαινγηθά θαη ζην κέζν αξηζκφ καζεηψλ αλά ηκήκα.  

 Σν ζρνιηθφ έηνο 2008-09, θνηηνχζαλ ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά Γπκλάζηα 

πάλσ απφ 350 ρηι. καζεηέο, ην 93,1% ησλ νπνίσλ παξαθνινχζεζε δεκφζην 

ζρνιείν. Σελ ίδηα θαηαλνκή παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, κε ην 6,8% λα εξγάδεηαη ζε ηδησηηθά. H αλαινγία 

καζεηψλ πξνο εθπαηδεπηηθνχο ηφζν ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ηεο δεπηεξνβάζκηαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο δηακνξθψλεηαη ζηνπο 

νρηψ καζεηέο αλά εθπαηδεπηηθφ.  

 ζνλ αθνξά ζηε κε ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ εηδηθψλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ 

ηεο, ηα δεκφζηα Γεληθά Ιχθεηα απνηεινχλ ζρεδφλ ην 92,0% ησλ ζρνιείσλ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Ζ αλαινγία κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 
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δηαηεξείηαη θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο ην 7,6% απηψλ εξγάδεηαη ζηα 

ηδησηηθά Γεληθά Ιχθεηα. Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο γηα κε ππνρξεσηηθή 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 7,1% ησλ καζεηψλ ησλ Γεληθψλ Ιπθείσλ 

θνηηά ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα. Ζ πξνθχπηνπζα αλαινγία καζεηψλ πξνο 

εθπαηδεπηηθνχο δε δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

Σν Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην Ιεηηνπξγίαο ησλ Ηδησηηθψλ ρνιείσλ απαζρνιεί ην 

λνκνζέηε απφ ηελ απαξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

 Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ έρεη απαζρνιήζεη ηελ ειιεληθή 

πνιηηεία ήδε απφ ην Πνιηηηθφ χληαγκα ηνπ 1827. Απφ ηφηε, πιήζνο λφκσλ 

έρνπλ ζρεκαηνπνηήζεη ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε. Ζ πξψηε ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία ζηελ εθπαίδεπζε θαηαγξάθεηαη ην 1836 κε ηελ ίδξπζε ηεο 

Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο, ελψ ην 1843 ηδξχεηαη ην Βαξβάθεην θαη ην 1849 

ην «Διιεληθφλ Δθπαηδεπηήξηνλ» κε εθπαηδεπηηθά θπξίσο πξνγξάκκαηα 

θιαζηθήο θαηεχζπλζεο. 

 Σα ηδησηηθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα ηδξχνληαη κφλν κε θξαηηθή άδεηα, κε ην 

δηθαίσκα ίδξπζεο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε λα θαηνρπξψλεηαη κε ην γλσζηφ άξζξν 16 (παξ. 8) ηνπ κέρξη 

ζήκεξα ηζρχνληνο πληάγκαηνο ηνπ 1975.  

 Σν ειιεληθφ θξάηνο αζθεί επνπηεία θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

λφκσλ/ηξνπνινγηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε λα έρνπλ 

εθαξκνγή θαη ζηελ ηδησηηθή.  

 Σν ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ηεο ηδησηηθήο γεληθήο εθπαίδεπζεο πξνθχπηεη απφ 

ην λφκν 682/77, ην λ.1566/85 πνπ αλαζεψξεζε ζρεηηθφ λφκν ηνπ 1983, 

ελψ επίζεο θνκβηθνί ζεσξνχληαη θαη νη λ.2986/2002 θαη ν πιένλ πξφζθαηνο 

λ.3848/2010. 

 

Οη βαζηθφηεξεο ζηξεβιψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλειαζηηθφηεηα ζην 

εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αδπλακία 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη 

ηηο νηθνλνκηθέο παξνρέο. 
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 Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ έρεη ζε κεγάιν βαζκφ 

εμνκνησζεί κε απηέο ησλ δεκνζίσλ. Ο λνκνζέηεο δελ επηηξέπεη ζηα ηδησηηθά 

ζρνιεία λα δηαθνξνπνηεζνχλ, φρη κφλν ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ησλ καζεκάησλ (σξνιφγην πξφγξακκα, αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 

νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θ.η.ι.). 

 Βαζηθέο αγθπιψζεηο πνπ επηζεκαίλνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αδπλακία απφιπζεο 

κεηά ηε ιήμε ζχκβαζεο εξγαζίαο (θαηά πεξηπηψζεηο) θαη ζε πεξίπησζε 

θαηάξγεζεο ηκήκαηνο/καζήκαηνο επηινγήο. Κάιηζηα, κέρξη πξφηηλνο, ν 

απνιπκέλνο ιφγσ θαηάξγεζεο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ εθπαηδεπηηθφο 

απνξξνθνχληαλ παξαρξήκα ζε δεκφζην ζρνιείν (κε πεξηνξηζκνχο). 

 εκαληηθέο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη 

επηθέξεη ν ηειεπηαίνο ζρεηηθφο λφκνο, ν ππ‟ αξηζκφλ 3848 ηνπ 2010. Ο 

λφκνο απηφο αλακθίβνια πξνβαίλεη ζε βειηηψζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ 

θαζεζηψηνο ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Δληνχηνηο, δελ αίξνληαη φιεο νη 

ζηξεβιψζεηο θαη νη αγθπιψζεηο ηεο πξφηεξεο λνκνζεζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη, δηαηάμεηο θ.η.ι. πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ παιαηφηεξε ινγηθή ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο.   

 Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην δηαθπιάηηεη ηελ απαξέγθιηηε απφ ηα ηδησηηθά 

ζρνιεία πηνζέηεζε ηνπ σξνιφγηνπ θαη αλαιπηηθνχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Αλ θαη ν λ.682/1977 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο παξεθθιίζεσλ, 

ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη ζεσξείηαη ηφζν πεξίπινθε πνπ νπζηαζηηθά 

απνζαξξχλεηαη ε φπνηα ζρεηηθή πξνζπάζεηα. Ζ αθακςία απηή ζεσξείηαη πσο 

νδεγεί ζε αδπλακία αλάπηπμεο νπνηαζδήπνηε θαηλνηνκηθήο πξσηνβνπιίαο ή 

αθφκα θαη πεηξακαηηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Κηα αθφκα ζεκαληηθή ζηξέβισζε είλαη φηη ζηελ Διιάδα, νη καζεηέο ησλ 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ επηβαξχλνληαη κε ηελ ππνρξεσηηθή αγνξά ησλ 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, φηαλ απηά παξαρσξνχληαη δσξεάλ ζην καζεηή ηνπ 

δεκνζίνπ ζρνιείνπ. Σαπηφρξνλα, δελ αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα 

κεηαθίλεζεο ηνπ καζεηή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ κε ην κεησκέλν καζεηηθφ 

εηζηηήξην, ελψ επηπιένλ θαηαβάιιεηαη εκκέζσο έλαο πξφζζεηνο θφξνο κε ηε 

κνξθή παξάβνινπ εγγξαθήο πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε έλαλ εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ, ηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Ηδησηηθήο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο (ΔΙΗΓΔ). 
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Τςειή θξαηηθή παξεκβαηηθφηεηα θαη απνπζία θξαηηθήο ζηήξημεο ζηελ 

ειιεληθή ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. 

 Ζ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

αθνξά ζην γεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην (πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο, ηππηθά 

πξνζφληα δηδαθηηθνχ-δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηαιιειφηεηα ζρνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ/ππνδνκέο αζθάιεηαο & πγείαο, πεξηερφκελν εθπαίδεπζεο, 

εχξνο θξαηηθνχ ειέγρνπ, ηξφπνη θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεο/ επηρνξήγεζεο ησλ 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ, ηζφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ησλ πξνζφλησλ ησλ δηδαζθφλησλ). 

 Κέζσ ηεο ζχγθξηζεο πξνθχπηεη πσο εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο είλαη ε πςειή 

παξεκβαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο θαη ε απνπζία ηεο 

φπνηαο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Σν ζηνηρείν απηφ γίλεηαη εληνλφηεξν, 

εθφζνλ πξνζεγγηζηεί ππφ ην δεδνκέλν φηη παξ‟ φιν πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

επηρνξεγνχκελα απφ ην θξάηνο ηδησηηθά ζρνιεία θαη ζε άιιεο ρψξεο εθηφο 

απφ ηελ Διιάδα, κφλν ζηε ρψξα καο θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο θσηίαο θαη ηεο 

Λφηηαο Ηξιαλδίαο δε ζπλππάξρνπλ κε επηρνξεγνχκελα ηδησηηθά 

εθπαηδεπηήξηα. Δπηπιένλ, ζε φιεο ηηο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα, ηελ 

Ηηαιία θαη ηηο πεξηνρέο ηεο θσηίαο θαη ηεο Βνξείνπ Ηξιαλδίαο, εθηφο ηνπ φηη 

ε ζπλήζεο κνξθή ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ πεξηιακβάλεη 

γελλαίεο επηρνξεγήζεηο απφ ην θξάηνο, ην κέγεζνο ηεο επηρνξήγεζεο απηήο 

μεπεξλά, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ 

ηνπο.  

 Κέζα ζε απηφ ην ηζρπξφ ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, ηα ηδησηηθά 

ζρνιεία ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ζπγθεληξψλνπλ αλάκεζα 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κε-ρξεκαηνδνηνχκελα 

ηδησηηθά ζρνιεία, ην πςειφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ επί ηνπ ζπλφινπ φζσλ 

θνηηνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, πεξίπνπ 7%. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ρσξίο θακία κνξθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, ηα 

ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηνξζψζεη λα απνθηήζνπλ 

ηζρπξή παξνπζία ζην εγρψξην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ 

ππνγξακκίδεη ηελ εκπηζηνζχλε θάπνησλ γνλέσλ ζηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο 

πνπ απηά πξνζθέξνπλ.  
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Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

αλάγθε αλαδηακφξθσζήο ηνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα απνγνεηεπηηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ PISA 2009. 

 

 Σν PISA (Programme for International Student Assessment) απνηειεί έλα 

ηππνπνηεκέλν πξφγξακκα ηνπ ΟΟΑ πνπ αμηνινγεί ηηο γλψζεηο, ηα 

πξνζφληα θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: ηηο 

επηζηήκεο, ηα καζεκαηηθά θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ. Σα απνηειέζκαηα 

ηνπ PISA παξαηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα 

ηελ θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα. Οη θιίκαθεο απηέο ρσξίδνληαη ζε επίπεδα (1 έσο 

6) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπζθνιία ησλ εξσηήζεσλ, ε νπνία εληείλεηαη ζε 

θάζε πςειφηεξν Δπίπεδν. Ζ έξεπλα ηνπ 2009 εζηηάζηεθε ζηελ Θαηαλφεζε 

Θεηκέλνπ. 

 Ζ επίδνζε ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ ην 2009 

βξίζθεηαη ζεκαληηθά θάησ απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ, θαηαιακβάλνληαο 

ηελ 29ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε. Έλαο ζηνπο πέληε έιιελεο καζεηέο βξέζεθε 

ζην 2ν επίπεδν δπζθνιίαο, ελψ κφιηο ην 6% θαηάθεξε λα θηάζεη ηα δχν 

ηειεπηαία επίπεδα πςειψλ επηδφζεσλ.  

 Δλδηαθέξνλ εχξεκα ηεο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα, 

θαίλεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλε, ζε ζρέζε κε άιια θξάηε-κέιε, ε επίδξαζε 

ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηφζν 

ζε δηαζρνιηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν ηάμεσλ.  

 Ζ Διιάδα (αθνινπζψληαο ηηο ΖΠΑ) ζεκεηψλεη ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε 

απφθιηζε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ καζεηψλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

ζρνιείσλ, φηαλ ζπλππνινγίδνληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ. 

- ην PISA 2009 ηα ηδησηηθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα θαη νη καζεηέο ηνπο 

θαηέγξαςαλ επηδφζεηο πςειφηεξεο θαηά 25 κνλάδεο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

δεκφζηα ζρνιεία θαη ηνπο εθεί καζεηέο,  φηαλ ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ 

βξίζθεηαη ζηηο +14 κνλάδεο, ππέξ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ.  

- Αληηζέησο, κφλν ζε επίπεδν καζεηψλ, ηα δεκφζηα ζρνιεία θαίλεηαη λα 

ππεξηεξνχλ θαηά 17 κνλάδεο έλαληη ησλ ηδησηηθψλ. Δάλ ιεθζεί ππ‟ φςε 

ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν ηνπ εμεηαδφκελνπ καζεηή, ηφηε ην κέζν 

πιενλέθηεκα ησλ επηδφζεσλ ππέξ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα 

δηακνξθψλεηαη ζηηο 15,8 κνλάδεο, ελψ αληηζηνίρσο, ηα ηδησηηθά ζρνιεία 

ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ δεκνζίσλ θαηά 18 

κνλάδεο βαζκνινγίαο.  
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- χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηελ Θαηαλφεζε Θεηκέλνπ, 

ε ηδησηηθή δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ νδεγεί ζε πςειφηεξεο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ. Δπνκέλσο, ηα νθέιε ελφο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ θαίλεηαη 

πσο δελ εθιχνληαη ηφζν απφ ην θνηλσληθν-επίπεδν ησλ νηθνγελεηψλ πνπ 

ηα επηιέγνπλ, φζν απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαιιηέξγεηαο θαη ηάζεο πξνο 

ηε γλψζε πνπ επηδεηθλχνπλ ζπλήζσο ηέηνηα παηδηά.  

- Οη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ηφζν ζηηο Δπηζηήκεο, φζν θαη ζηα Καζεκαηηθά 

είλαη απνγνεηεπηηθέο: ζηηο Δπηζηήκεο, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 5ε 

ρακειφηεξε επίδνζε, ελψ ην ¼ ησλ ειιήλσλ καζεηψλ δελ θαηάθεξαλ 

λα μεπεξάζνπλ ην 2ν επίπεδν (17,9% ν κέζνο φξνο ΟΟΑ). Κφιηο ην 

3% ζεκείσζε πςειέο επηδφζεηο, πνζνζηφ πνπ θαηαηάζζεη ηε ρψξα θαη 

πάιη ζηηο ρακειφηεξεο ζρεηηθέο ζέζεηο. ηα Καζεκαηηθά, νη επηδφζεηο 

ησλ ειιήλσλ καζεηψλ βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε ζέζε απφ ην ηέινο (κε 

Σνπξθία θαη Κεμηθφ λα απνηεινχλ ηνπο νπξαγνχο), ελψ έλαο ζηνπο 

ηξεηο δελ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ην 2ν επίπεδν δπζθνιίαο. Σαπηφρξνλα, 

κφλν ην 5,7% ζεκείσζε πςειέο επηδφζεηο ζηελ εμέηαζε (ζε αληίζεζε 

κε ην 13,4% πνπ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ).  

 

Ζ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. ππνγξακκίδεη ηελ έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ηεο 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ην θξάηνο ζηελ Διιάδα.  

 

 Ο θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ (πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο) ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα έρεη επηδείμεη ζεκαληηθφ ζζέλνο. Θη 

απηφ δηφηη, ην κεξίδην ησλ καζεηψλ πνπ θαηέρνπλ ηα ηδησηηθά ζρνιεία είλαη 

ην κεγαιχηεξν αλάκεζα ζηηο ρψξεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

ρξεκαηνδνηνχκελα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα (Γαιιία, Ηηαιία, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην), θζάλνληαο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ην 7% ησλ καζεηψλ. 

Γεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη ηα ηδησηηθά απηά εθπαηδεπηήξηα δε ιακβάλνπλ 

θάπνηαο κνξθήο επηρνξήγεζε απφ ην θξάηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο 

ρψξεο, θαη νη «πειάηεο ηνπο» (νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο) βξίζθνληαη 

αληηκέησπνη κε αξθεηά αληηθίλεηξα αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηδησηηθνχ 

ζρνιείνπ, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ηειηθά φηη ν ελ ιφγσ εγρψξηνο θιάδνο 

ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο πιένλ αλζεθηηθνχο ζηελ Δ.Δ..  
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 ε αληίζεζε κε φ,ηη επηθξαηεί ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζηελ Διιάδα ην 

θξάηνο δελ πξνζθέξεη θακηάο κνξθήο ζηήξημε ζηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, 

δελ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρεηηθά έξγα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Λφκνπ, 

ελψ νη δνκέο ηνπ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ιεηηνπξγνχλ ελδερνκέλσο σο ηξνρνπέδε γηα ηε δηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ 

παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξσηαξρηθά σθειεί ηνπο 

καζεηέο/ απφθνηηνπο.   

 Σν θαζεζηψο ησλ πνιιαπιψλ θξαηηθψλ ειέγρσλ παξακέλεη ηζρπξφ, παξ‟ φηη 

ε Διιάδα δελ έρεη πξνρσξήζεη, φπσο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ζε 

απνθέληξσζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, κε αληίζηνηρε αλαθαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο ζε πεξηθεξεηαθνχο / απηνδηνηθεηηθνχο θνξείο, ε νπνία 

ζπλήζσο επλνεί ηε δηελέξγεηα ζπρλφηεξσλ ειέγρσλ, ελψ βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Γηαηεξείηαη έηζη έλα γξαθεηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα θεληξηθνχ ειέγρνπ πνπ δελ είλαη απνδνηηθφ, φπσο απνδεηθλχνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ PISA 2009.  

 ε φ,ηη αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ παηδηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ρακειή, δεδνκέλνπ φηη ζηελ Διιάδα επηβαξχλνληαη πιήξσο κε ηα δίδαθηξα. 

Σν ειιεληθφ θξάηνο παξέρεη ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο ηα ζπλήζε επηδφκαηα 

ηέθλσλ θαη αληίζηνηρεο θνξνειαθξχλζεηο. Απηέο νη έκκεζεο εηζνδεκαηηθέο 

εληζρχζεηο παξέρνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηηο Δ.Δ., ζε πνιιέο απφ ηηο 

νπνίεο, φκσο, ζπλππάξρνπλ κε ηελ επηρνξήγεζε ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ. Δπηπιένλ, θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ζηελ Δ.Δ. ε 

πνιηηηθή ηεο επηρνξήγεζεο καζεηψλ, κε ηε κνξθή ησλ ζρνιηθψλ 

θνππνληψλ, ε νπνία ήδε εθαξκφδεηαη ζε ελλέα ρψξεο. Οη ρψξεο απηέο 

επηρνξεγνχλ θαηεγνξίεο ή αθφκα θαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ (Οιιαλδία) 

ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ.  

 ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ην θξάηνο φρη κφλν επηρνξεγεί κέξνο ησλ 

δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, αιιά ηαπηφρξνλα 

ππνζηεξίδεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

φ,ηη ζηελ Διιάδα. ηνλ αληίπνδα, νη Έιιελεο γνλείο πνπ πξνηηκνχλ ηα 

ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα δε ραίξνπλ θακίαο επηδφηεζεο, επηβαξχλνληαη κε ην 

ζχλνιν ησλ εμφδσλ, αθνχ νη καζεηέο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ εμαηξνχληαη ηεο 

δσξεάλ παξνρήο βηβιίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα νη καζεηέο δελ απνιακβάλνπλ 

νχηε ηηο ζπλήζεηο αηέιεηεο ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο.  

 



12 
 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 

ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 ηελ παξνχζα ρξνληθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί πσο ε επηθαηξνπνίεζε, νπζηαζηηθά, ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ππνζηήξημε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πφξξσ 

απέρεη απφ ηελ επίηεπμε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ.  

 κσο, νη θεηδσιέο επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε βξαρππξφζεζκα είλαη 

εμαηξεηηθά θνζηνβφξεο καθξνπξφζεζκα θαη άξα, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα απνηειεί ζπλερέο ζηνίρεκα γηα ηελ 

φπνηα πνιηηηθή εμνπζία, ιφγσ ηεο αλππνιφγηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ 

απηή επηθέξεη.  

 Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε 

αλαβάζκηζε ηεο παηδείαο ζπλνιηθά, έηζη ψζηε αλεμαξηήησο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, θάζε Έιιελαο/Διιελίδα λα έρεη πξφζβαζε ζε έλα ζρνιείν πνπ 

λα ηνλ/ηελ πξνεηνηκάδεη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ κέιινληνο.  

 Δπηπξνζζέησο, ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ηδσζεί σο 

ζπκπιεξσκαηηθφο ππιψλαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη φρη σο αληαγσληζηηθφ 

θνκκάηη ηεο.  
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σν αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ ζπλζέηεη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν 

κηαο ρψξαο, νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, αιιά θαη νη αληηιήςεηο πνπ απηφ θέξεη, 

ζπληζηνχλ ίζσο ηνλ πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάγνληα αλαθνξάο γηα απηή ηε 

ρψξα απφ ηνπο ππφινηπνπο ιανχο. ην ζεκεξηλφ παγθνζκηνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ, κε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ λα εληζρχεηαη, 

αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο λα έρνπλ 

πνιιαπιαζηαζηεί κε ηε βνήζεηα θαη ηεο ηερλνινγίαο, ε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε κφξθσζε θαη ε εθπαίδεπζε ηεο λέαο γεληάο 

πξέπεη λα απνηεινχλ βαζηθή κέξηκλα φρη κφλν ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη θάζε 

ελεξγνχ πνιίηε ηεο ρψξαο.  

Έρνληαο εηζέιζεη πηα ζηελ ηξνρηά ηεο «ςεθηαθήο επνρήο» θαη δεδνκέλνπ 

ηνπ ράζκαηνο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 

ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ πηνζεηεί κηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα νθείιεη λα 

είλαη αθφκα πην απνηειεζκαηηθφ, ηδηαίηεξα φηαλ νη δηαζέζηκνη πφξνη 

πεξηνξίδνληαη. ηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη λα 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε λέσλ πνιηηψλ θαη κεηέπεηηα 

δπλακηθψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ ζα δηαζέηνπλ εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζχγρξνλεο 

νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο θαη κηαο δίθαηαο θνηλσλίαο. ε κηα επνρή κάιηζηα πνπ 

θαηαγξάθεηαη αχμεζε ηνπ ιεγφκελνπ ιεηηνπξγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ, ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηα λέα 

δεδνκέλα απνηεινχλ κνλφδξνκν.  

ην πιαίζην απηφ, ην επίπεδν, ε ιεηηνπξγία θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο, βξίζθεηαη ζηελ πνιηηηθή 

αηδέληα θάζε θπβέξλεζεο. Γηαηππψλνληαη θαη αλαιακβάλνληαη δξάζεηο θαη 

πξσηνβνπιίεο πνπ άιινηε ραξαθηεξίδνληαη σο κεηαξξχζκηζε θαη άιινηε σο 

απνξξχζκηζε, κε ηαπηφρξνλν πιεζσξηζκφ φκσο αληεγθιήζεσλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ην «πξέπνλ» ή ην «νξζφηεξν».  Σελ ίδηα 

ζηηγκή, ν δηάινγνο γηα ην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο 

απνθηά νξηζκέλεο θνξέο καληρατζηηθέο δηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα κάιινλ ηε 

κπσπηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο, ηδηαίηεξα ζηηο θξίζηκεο βαζκίδεο ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.  
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Κε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ λα εζηηάδεηαη ινγηθά ζην δεκφζην ζρνιείν 

θαη ζην πιαίζην θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ηδησηηθφ ζρνιείν θαίλεηαη 

λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα «αλαγθαίν θαθφ», σο έλα πεδίν φπνπ αλαπηχζζεηαη 

«θεξδνζθνπηθή» επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηηο αδπλακίεο ηνπ 

δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο, ε ηδησηηθή πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη νινέλα θαη 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν, ζην εγρψξην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Κε ηελ επζχλε γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ρηιηάδσλ πιένλ καζεηψλ, αιιά θαη αξθεηέο πξσηνβνπιίεο επί 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ηηο αλάγθεο ή αθφκα θαη ηνπο θαλφλεο 

βάζεη ησλ νπνίσλ ξπζκίδνληαη νη ζρέζεηο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, θξάηνπο, 

θαζεγεηψλ, καζεηψλ θαη γνληψλ ζα πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ ίζσο 

πεξηζζφηεξν ηνπο δηακνξθσηέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

ην πιαίζην απηφ, ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ 

(1νπ θαη 2νπ βαζκνχ) ζηελ Διιάδα θαη ε αλάδεημε ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ή ελδπλακψλνπλ ην ξφιν ηεο ζην εγρψξην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ηνπ αληίζηνηρνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζε άιιεο ρψξεο, ζα επηδησρζεί ε δηαηχπσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ ζηφρν ζα έρνπλ λα πηνζεηεζνχλ ελδερνκέλσο 

θάπνηεο θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε καθξνρξφληα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο φρη κφλν ηεο ηδησηηθήο, αιιά θαη ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα.  

Ζ κειέηε θηλείηαη ζε ηξεηο άμνλεο: θαηαξράο ραξηνγξαθείηαη ε 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

βαζκνχ παξνπζηάδνληαο ηφζν ηα βαζηθά ηεο κεγέζε, φζν θαη ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην πνπ ηε δηέπεη, β) εμεηάδεηαη ην αληίζηνηρν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζε ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πξνεγκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, γ) αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ειιήλσλ 

καζεηψλ ζε έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφγξακκα (PISA), κε ζηφρν ηελ 

ππνγξάκκηζε ηπρφλ πεξηνρψλ πξνο βειηίσζε. Κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο 

ηνπ εγρψξηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ ειιήλσλ 

καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο θαη κε ζπλνκήιηθνχο ηνπο γίλνληαη 

νξαηέο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ εγρψξηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 
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απαηηνχλ αιιαγψλ, αιιά θαη πηζαλέο ιχζεηο ζηηο δπζθακςίεο ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ1 

 

Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα παξέρεηαη  ζε ηξεηο βαζκίδεο:  

 

α) Σελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ απνηειείηαη απφ ην Γεκνηηθφ ρνιείν, 

ζην νπνίν θνηηνχλ καζεηέο ειηθίαο έμη έσο δψδεθα εηψλ (βαζκίδα 1 ηεο 

ηαμηλφκεζεο ISCED2-Γηάγξακκα 1).  

β) Σε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην Γπκλάζην, ην 

Ιχθεην, Γεληθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ, θαζψο θαη ηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο. Οη 

καζεηέο ηεο είλαη ειηθίαο 12 έσο 18 εηψλ (βαζκίδεο ISCED 2-3). 

γ) Σελ ηξηηνβάζκηα (αλψηαηε) εθπαίδεπζε, απνηεινχκελε απφ ηα Αλψηαηα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ), Παλεπηζηήκηα θαη Πνιπηερλεία, θαη ηα 

Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΣΔΗ) (βαζκίδα ISCED 5A). 

 

Ζ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε (ISCED 0), πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζε θάπνηα 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο, παξέρεηαη απφ ηα Λεπηαγσγεία, απφ ηελ ειηθία ησλ 

ηεζζάξσλ ή πέληε εηψλ, ε πξνζρνιηθή αγσγή φκσο κπνξεί λα μεθηλήζεη θαη 

λσξίηεξα, απφ ηνπο βξεθνλεπηαθνχο θαη ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Σν 

Λεπηαγσγείν (ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ), ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ν 

πξψηνο θχθινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην Γπκλάζην, ζπγθξνηνχλ 

ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία σο εθ ηνχηνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο 

ειηθίαο πέληε έσο δεθαπέληε εηψλ. Ζ θνίηεζε ζην δεχηεξν θχθιν ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δειαδή ζηα Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα, 

θαζψο θαη ζηα Δζπεξηλά Ιχθεηα είλαη πξναηξεηηθή. Δπίζεκε, σζηφζν 

αδηαβάζκεηε, είλαη ε εθπαίδεπζε ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, 

θαζψο γίλνληαη δεθηνί ζε απηή απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, αιιά θαη απφθνηηνη 

Ιπθείνπ. Βάζεη απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο, κπνξεί λα ππαρζεί ζηε γεληθή 

θαηεγνξία ηεο κεηά-ππνρξεσηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

                                                           
1
 Πεγέο: “πλνπηηθή Παξνπζίαζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πζηεκάησλ ζηελ Δπξψπε θαη Σξέρνπζεο 

Κεηαξξπζκίζεηο” (Απξίιηνο 2009) θαη “Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο ζηελ Διιάδα 2008/09” 

(2009) ηνπ Eurydice Network, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.   

2
 Η ταξινόμηςη ISCED (International Standard Classification of Education) ζρεδηάζηεθε απφ ηελ  UNESCO 

ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, κε ζηφρν ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηελ θαηά ην δπλαηφλ νξζφηεξε παξνπζίαζε 

θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ. 
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ε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ εμεηδηθεπκέλα 

εθπαηδεπηήξηα, φπσο α) εηδηθά λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα θαη ιχθεηα 

εηδηθήο αγσγήο γηα καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο β) πεηξακαηηθά 

ζρνιεία ζηηο δχν πξψηεο βαζκίδεο γ) κνπζηθά, θαιιηηερληθά, αζιεηηθά, 

εθθιεζηαζηηθά γπκλάζηα θαη ιχθεηα θαη δ) δηαπνιηηηζκηθά θαη κεηνλνηηθά 

ζρνιεία. 

 

Ζ πξνζρνιηθή, ε πξσηνβάζκηα, ε δεπηεξνβάζκηα θαη ε κεηά-δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε παξέρνληαη απφ ην θξάηνο, αιιά θαη απφ ηδηψηεο. Ζ δεκφζηα 

εθπαίδεπζε παξέρεηαη δσξεάλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, κε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο λα 

βαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γηα ηε θνίηεζε ζε ηδησηηθά 

εθπαηδεπηήξηα απαηηείηαη ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ, ηα νπνία επηβαξχλνπλ 

εμνινθιήξνπ ηνπο γνλείο, θαζψο ζηελ Διιάδα ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε, 

αλεμαξηήησο βαζκίδαο, δελ επηρνξεγείηαη απφ ην θξάηνο, νχηε ππάξρεη θάπνηα 

άιιε επηδνκαηηθή ππνζηήξημε. Κάιηζηα, ηα δίδαθηξα πνπ θαηαβάιινληαη απφ 

ηνπο γνλείο ζηα ηδησηηθά ζρνιεία ινγίδνληαη σο ηεθκήξηα δηαβίσζεο, 

απμάλνληαο ηηο ελ δπλάκεη θνξνδνηηθέο ππνρξεψζεηο. Κνιαηαχηα, επηιέγνληαο 

έλα ηδησηηθφ ζρνιείν γηα ηε θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ηνπ/ηεο, έλαο/κία γνλέαο 

νπζηαζηηθά απαιιάζζεη ην δεκφζην πξνυπνινγηζκφ απφ ζεκαληηθέο δαπάλεο.  

 

Ζ νξγάλσζε θαη ε δηνίθεζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 

ηεξαξρηθά δνκεκέλε. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

λνκνζεζίαο, ε δηαρείξηζε ηνπ κέξνπο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, ε δηνίθεζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ 

απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ εθπαίδεπζεο απνηεινχλ νξηζκέλεο 

απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ζπκβάιινπλ απνθεληξσκέλνη δεκφζηνη θνξείο, 

επνπηεπφκελνη απφ απηφ (Π.Η.,Δ..Τ.Π., Ο..Θ.), ελψ ζηε δηνηθεηηθή θιίκαθα 

έπνληαη νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο. Αληηθείκελν ησλ 

Πεξηθεξεηψλ είλαη ε δηνίθεζε, ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππφινηπσλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο. ε γεληθφηεξν επίπεδν, 

ιεηηνπξγνχλ σο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο πεξηθεξεηαθέο θαη 

ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο, ελψ δηαρεηξίδνληαη παξάιιεια ηελ 
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εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή3. ηε ζπλέρεηα ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο βξίζθνληαη ηα 

Γξαθεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σν θάζε Γξαθείν 

ιεηηνπξγεί γηα θαζεκηά απφ ηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο αλά λνκαξρία. ε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο, αζθνχλ δηνίθεζε, επνπηεχνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη κπνξνχλ λα δηακεζνιαβήζνπλ κεηαμχ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαη λα πξνσζεζνχλ ζπλεξγαζίεο, απφ θνηλνχ 

δξάζεηο θιπ.  

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίνη 

έρνπλ δηα λφκνπ νξηζηεί σο δηνηθεηηθά θαη επηζηεκνληθά-παηδαγσγηθά ππεχζπλνη 

απηψλ. Δηδηθφηεξα παηδαγσγηθά δεηήκαηα, φπσο ε εθαξκνγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε επηκειήο θνίηεζε θαη ε πεηζαξρία ησλ 

καζεηψλ, απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιείνπ. 

Γηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα, φπσο ε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 

θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθεπψλ θαζψο θαη 

γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, ζηηο 

νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο εθπξφζσπνη γνλέσλ, αιιά θαη θνξέσλ ηεο 

θάζε πεξηνρήο. 

ε φ,ηη αθνξά ζην δηνηθεηηθφ θαζεζηψο ζηα ηδξχκαηα ηεο Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ηα ΑΔΗ θαη ηα ΣΔΗ είλαη 

απηνδηνηθνχκελα, ιακβάλνπλ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη βξίζθνληαη ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, απαγνξεχεηαη  ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ 

ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. 

Δθ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε παξνπζίαζε ηνπ εγρψξηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο κέρξη θαη ηε δεπηεξνβάζκηα. 

                                                           
3 Ζ κεηαξξχζκηζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε ηελ επνλνκαζία 

«Θαιιηθξάηεο», πεξηιακβάλεη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ πεξηθεξεηψλ, εμέιημε πνπ πηζαλφλ λα έρεη 
αληίθηππν ζηνλ αξηζκφ, ζηε γεσγξαθηθή δηθαηνδνζία θαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο επζχλεο ησλ 
Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ζα αλαθχςνπλ πηζαλφηαηα δεηήκαηα γχξσ 
απφ ηα Γξαθεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα 
θαη βξίζθνληαη ζηηο λνκαξρίεο, νη νπνίεο θαίλεηαη φηη θαηαξγνχληαη κε ηνλ «Θαιιηθξάηε».   



20 
 

Γηάγξακκα 1 

Ζ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα (ζρνι. έηνο 
2008/09) 

Πεγή: Eurydice Network, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

1.1 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

Ζ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ηα Λεπηαγσγεία. Σα παηδηά κπνξνχλ 

λα εγγξαθνχλ πξναηξεηηθά ζην λεπηαγσγείν ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ. 

ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ, ε παξαθνινχζεζε ηνπ λεπηαγσγείνπ εληάζζεηαη 

ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Σν δηδαθηηθφ αληηθείκελφ ηνπο θαζνξίδεηαη απφ 

ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Παξφηη ε εθπαίδεπζε ζηα λεπηαγσγεία δελ 

απνηειεί κέξνο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εληνχηνηο απηά ππάγνληαη 

δηνηθεηηθά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ εγγξαθή ζηα δεκφζηα 

Λεπηαγσγεία γίλεηαη κε βάζε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ησλ παηδηψλ. Σν ζρνιηθφ έηνο 
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2007/08, ζηα δεκφζηα λεπηαγσγεία θνηηνχζε ην 96,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παηδηψλ πνπ πήγαηλαλ ζε λεπηαγσγεία, ελψ ηα ππφινηπα θνηηνχζαλ ζε 

ηδησηηθά.  

1.2 Τπνρξεωηηθή εθπαίδεπζε 

Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη ην Λεπηαγσγείν, ηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ ζρνιείν) θαη ηνλ πξψην θχθιν ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γπκλάζην). Φνηηνχλ ζε απηή καζεηέο ειηθίαο 

πέληε έσο θαη δεθαπέληε εηψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θχθινπ ζπνπδψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.   

Νεπηαγωγείν 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν ζηελ ειηθία ησλ 

πέληε εηψλ απνηειεί κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν ζρνιηθφ έηνο 

2007/08, ην 63% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ησλ λεπηαγσγείσλ ήηαλ ειηθίαο 

πέληε εηψλ θαη ην 37% ηεζζάξσλ εηψλ. 

Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Κεηά ην λεπηαγσγείν, ηα παηδηά ζπλερίδνπλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζή ηνπο 

ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Ο θχθινο ζπνπδψλ ζε απηφ δηαξθεί έμη ρξφληα. Σν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηαξηίδεηαη 

απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Σα 

δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ ίδηα 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, ρνξεγνχλ ηζφηηκνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη έρνπλ 

θνηλφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ 

εξγάδνληαη ζε δεκφζηα ή ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

αθνινπζνχλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηηο ηάμεηο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ πνπ γίλεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηξηκήλσλ θαη απνηππψλεηαη ζηε βαζκνιφγεζε πνπ ιακβάλεη 

ρψξα ζην ηέινο ηνπο θαη ζηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. ην ηέινο θάζε ηάμεο, 

απφ ην 1ν κέρξη ην 5ν έηνο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, νη καζεηέο ιακβάλνπλ 

«ηίηιν πξνφδνπ» πνπ απνηειεί παξάιιεια θαη ηίηιν πξναγσγήο. Γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο  Σ‟ ηάμεο εθδίδεηαη «ηίηινο ζπνπδψλ»,  ην «Απνιπηήξην 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ», απαξαίηεηνο γηα ηελ εγγξαθή ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 
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Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο ή/θαη ησλ Καζεκαηηθψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ζηεξηρζνχλ καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα καζήκαηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθφζνλ ζπκπιεξψλεηαη ν απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο 

καζεηψλ. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ιεηηνπξγνχλ 

ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. ε 

απηέο θαηαηάζζνληαη: 

α) ην Οινήκεξν ρνιείν, ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή ζην ζρνιηθφ έηνο 2008-

2009 είρε επεθηαζεί ζην 90% ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Ο ζεζκφο απηφο 

δεκηνπξγήζεθε ζε απάληεζε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζε 

νηθνγελεηαθφ επίπεδν, ζηηο νπνίεο ακθφηεξνη νη γνλείο εξγάδνληαη. 

β) ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία, γηα ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ηε ρξήζε πεηξακαηηθψλ βηβιίσλ 

θιπ. 

γ) ηα Κεηνλνηηθά ρνιεία, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο. ε 

απηά εθαξκφδεηαη δίγισζζν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, ζηελ ηνπξθηθή θαη 

ηελ ειιεληθή γιψζζα, παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ηνπ εηδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε Κνπζνπικαλνπαίδσλ». 

δ) ηα ρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ηα νπνία ηδξχνληαη ζε 

πεξηνρέο κε πςειή ππθλφηεηα παηδηψλ αιινδαπψλ, παιηλλνζηνχλησλ 

θηι.. Φνηηνχλ ζε απηά γεγελείο θαη παηδηά ησλ πξνεγνχκελσλ νκάδσλ. 

Αθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα αληίζηνηρα κε εθείλα ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

 ε) νη ρνιηθέο Κνλάδεο Δδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, γηα καζεηέο πνπ 

πάζρνπλ απφ θάπνηα αλαπεξία ή/θαη εκθαλίδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 

ζη) ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, γηα ελήιηθεο πνπ ζέινπλ λα 

ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο πνπ ζηακάηεζαλ ζε κηθξφηεξε ειηθία. 

Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαθνξνπνηνχκελσλ σο πξνο ηελ 

νξγάλσζε/δνκή εθπαηδεπηήξησλ, ην ζρνιηθφ έηνο 2008-09 θνηηνχζαλ ζε απηή 
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640.036 καζεηέο, ην 92,7% ησλ νπνίσλ παξαθνινπζνχζε δεκφζηα ζρνιεία 

(Πίλαθαο 1.1).  

 

Πίλαθαο 1.1 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ζρνι. έηνο 2008-09) 

  
Γεκφζηα ρνιεία Ηδησηηθά ρνιεία 

ρνιηθέο Κνλάδεο 5.443 370 

Καζεηέο 593.397 46.639 

Κέζνο αξηζκφο καζεηψλ αλά 
ζρνιείν 

109 126,1 

Δθπαηδεπηηθνί 62.602 4.014 

Αλαινγία καζεηψλ πξνο 
εθπαηδεπηηθνχο 

9,5 11,6 

Κέζνο αξηζκφο καζεηψλ αλά 
ηκήκα 

16,7 20,6 

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γη.Π.Δ.Δ, Σκήκα Γ‟ Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ θαη ηαηηζηηθήο 

 

Παξφκνηα θαηαλνκή κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ εκθαλίδεηαη θαη 

σο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε ην 95,8% απηψλ λα δηδάζθνπλ ζε δεκφζηα 

ζρνιεία. Αλαθνξηθά κε ηελ αλαινγία καζεηψλ πξνο εθπαηδεπηηθνχο, θζάλεη 

ηνπο 9,5 καζεηέο ζηα δεκφζηα ζρνιεία θαη ηνπο 11,6 καζεηέο ζηα ηδησηηθά 

εθπαηδεπηήξηα. Απηή ε δηάζηαζε δηαηεξείηαη αλαινγηθά θαη ζην κέζν αξηζκφ 

καζεηψλ αλά ηκήκα.  

 

Α’ θύθινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηειεί κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

κφλν κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηεο, δειαδή κέρξη ην ηέινο ηνπ 

Γπκλαζίνπ. Ζ θνίηεζε ζηα Γπκλάζηα είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο, απφ ην 12ν έσο 

ην 15ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ καζεηή. Γηα καζεηέο άλσ ησλ 14 εηψλ νη νπνίνη 

εξγάδνληαη ιεηηνπξγνχλ Δζπεξηλά Γπκλάζηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εγγξαθή ζην Γπκλάζην είλαη νη καζεηέο λα έρνπλ απνθηήζεη ην απνιπηήξην ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. πσο ζην Λεπηαγσγείν θαη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, 

ιεηηνπξγνχλ δεκφζηα θαη ηδησηηθά Γπκλάζηα. Σα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά 

ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ, βάζεη λφκνπ, ηελ ίδηα 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, αθνινπζνχλ ακθφηεξα ην εθάζηνηε ηζρχνλ σξνιφγην 

θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, ελψ ρνξεγνχλ ηζφηηκνπο ηίηινπο 
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ζπνπδψλ. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ππνρξεσηηθήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηαξηίδεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη 

εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ θιάδνη 

ζπνπδψλ, νχηε ε παξνρή εμεηδίθεπζεο ζε θάπνην ηνκέα. 

Ωζηφζν, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία μέλσλ-ηδησηηθψλ Γπκλαζίσλ4 απφ 

αιινδαπνχο ή αξκφδηα δεκφζηα αξρή μέλνπ θξάηνπο, ηα νπνία δηαθξίλνληαη 

βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε:  α) μέλα ζρνιεία κε εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα αιινδαπήο ρψξαο, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε αιινδαπνχο πνπ 

δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, β) μέλα ζρνιεία κε ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

πνπ απεπζχλνληαη ζε εκεδαπνχο. Σα ζρνιεία απηά αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα 

ησλ δεκφζησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, εληζρπκέλν σο πξνο ηε δηδαζθαιία μέλσλ 

γισζζψλ θαη γ) μέλα ζρνιεία κε κεηθηφ, ειιεληθφ θαη μέλν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα, γηα εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο καζεηέο αληίζηνηρα.  

ινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξέπεη 

λα ηεξνχλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο 

ηνπο κε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εμεηάζεηο, κε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζην 

ζρνιείν ή ζην ζπίηη, κεκνλσκέλα ή ζε ζπλεξγαζία κε ζπκκαζεηέο ηνπο. Βάζεη 

ηεο επίδνζήο ηνπο ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, πξνθχπηεη ε ηξηκεληαία βαζκνινγία 

ζε θάζε κάζεκα. Δπηπιένλ, ζην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, ηνλ Ηνχλην, 

δηελεξγνχληαη γξαπηέο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο ζε φια ηα καζήκαηα εθηφο 

απφ ηε Φπζηθή Αγσγή, ηε Κνπζηθή, ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία, ηελ Σερλνινγία, ηα 

Θαιιηηερληθά θαη ηελ Πιεξνθνξηθή5. ζνη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ λα επηηχρνπλ θαιέο επηδφζεηο, κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, εθφζνλ 

ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ο 

βαζκφο ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζε θάζε κάζεκα ζην νπνίν γίλεηαη 

αλαθεθαιαησηηθή εμέηαζε, ππνινγίδεηαη απφ ην κέζν φξν ηνπ αζξνίζκαηνο 

ησλ ηξηψλ ηξηκεληαίσλ βαζκψλ θαη ηνπ βαζκνχ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο. Ζ κέζε 

επίδνζε ζε φια ηα καζήκαηα θαζνξίδεη ην εάλ ν καζεηήο ζα πξναρζεί ή φρη 

ζηελ επφκελε ηάμε. ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

θξίλεηαη ην εάλ νη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην β‟ θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ην Ιχθεην. Σα απνιπηήξηα ησλ ηδησηηθψλ Γπκλαζίσλ ζεσξνχληαη 

                                                           
4 Θαη Ιπθείσλ, φπσο ζα αλαθεξζεί ζηελ Αλψηεξε - Κεηά-ππνρξεσηηθή Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  
5 Γηα ην ηειεπηαίν, δελ ππάξρεη αλαθεθαιαησηηθή εμέηαζε ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ 
Γπκλαζίνπ. 
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θαη επηθπξψλνληαη απφ ην δηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ηνλ 

πξντζηάκελν Γξαθείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Λα εγγξαθνχλ ζε Γεληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ Ιχθεην 

 Λα θνηηήζνπλ ζε Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο 

 Λα εληαρζνχλ ρσξίο εηδίθεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Ωο πξνο ηελ ηειεπηαία δπλαηφηεηα, εθαξκφδεηαη ζηα Γπκλάζηα ν ζεζκφο ηνπ 

ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΠ), θπξίσο ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν. Πξνβιέπνληαη σζηφζν ζην πιαίζηφ ηνπ, επηζθέςεηο ζε ρψξνπο 

εξγαζίαο θαη εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, κε ηε 

δηνξγάλσζε Ζκεξψλ ηαδηνδξνκίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Πέξαλ ησλ γεληθψλ Γπκλαζίσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, θαη ησλ μέλσλ 

εθπαηδεπηήξησλ, ιεηηνπξγνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

ελαιιαθηηθά νξγαλσηηθά ζρήκαηα θαη δνκέο ιεηηνπξγίαο απηήο, φπσο: 

α) ηα ρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα 

θαηεγνξία εθπαηδεπηήξησλ πνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σν ζρνιηθφ έηνο 2007/08 ππήξραλ ελλέα δηαπνιηηηζκηθά 

Γπκλάζηα.  

β) ηα Κεηνλνηηθά ρνιεία, ζηε Θξάθε.  

γ) ηα ρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο γηα καζεηέο κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ). Σα Γπκλάζηα ΔΑΔ πεξηιακβάλνπλ θαη κηα 

πξνθαηαξθηηθή ηάμε (κε ππνρξεσηηθή) εθηφο απφ ησλ ηξηψλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ. 

δ) ηα Κνπζηθά Γπκλάζηα, κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάξηηζε 

ησλ λέσλ πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ζρεηηδφκελε κε ηε κνπζηθή. Σν σξνιφγην θαη ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκά ηνπο πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν καζήκαηα γεληθήο 

παηδείαο, παξά ηελ εθηεηακέλε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ κνπζηθήο 

παηδείαο. Σν ζρνιηθφ έηνο 2007/08 ιεηηνπξγνχζαλ 36 Κνπζηθά Γπκλάζηα 

θαη Ιχθεηα.  



26 
 

ε) Θαιιηηερληθά ρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα παξνηξπλζνχλ καζεηέο κε 

ελδηαθέξνληα θαη θιίζε πξνο ηηο Σέρλεο (ρνξφο, ζέαηξν-θηλεκαηνγξάθνο, 

εηθαζηηθά).  

ζη) Πεηξακαηηθά Γπκλάζηα. Ζ ίδηα θαηεγνξία ζρνιείσλ πνπ αλαθέξζεθε 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν ζρνιηθφ έηνο 2007/08 ιεηηνπξγνχζαλ 

23 Πεηξακαηηθά Γπκλάζηα. 

δ) Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα θαη Ηεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

(Η..Γ.Δ.). ηα δεχηεξα θνηηνχλ καζεηέο άλσ ησλ 18 εηψλ. Σα 

Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα έρνπλ ην ίδην σξνιφγην πξφγξακκα κε ηα 

δεκφζηα Γπκλάζηα θαη φζνη θνηηνχλ ζε απηά δηδάζθνληαη επηπιένλ 

καζήκαηα ζξεζθεπηηθψλ, Βπδαληηλή Κνπζηθή θιπ. 

ε) Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθφιπλζεο Γπκλαζίνπ. Ιεηηνπξγνχλ ζε ζρνιεία 

ζηα  νπνία ππάξρνπλ θαη ηάμεηο γεληθνχ Γπκλαζίνπ. Ζ δηαθνξά ηνπο 

έγθεηηαη κφλν ζην φηη ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο δηδάζθεηαη 

εληνλφηεξα. 

Σα πιένλ πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζηα νπνία δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηαθνξνπνηνχκελα σο πξνο 

ηελ νξγάλσζε/δνκή ζρνιεία, δείρλνπλ πσο ηα βαζηθά ζηαηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη παξφκνηα κε εθείλα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2008-09 θνηηνχζαλ ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά Γπκλάζηα πάλσ 

απφ 350 ρηι. καζεηέο, ην 93,1% ησλ νπνίσλ παξαθνινχζεζε δεκφζην ζρνιείν 

(Πίλαθαο 1.2). Σελ ίδηα θαηαλνκή παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, κε ην 6,8% λα εξγάδεηαη ζε ηδησηηθά. H 

αλαινγία καζεηψλ πξνο εθπαηδεπηηθνχο ηφζν ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ηεο δεπηεξνβάζκηαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θπκαίλεηαη 

ζηνπο 8 καζεηέο αλά εθπαηδεπηηθφ. Θαηαγξάθεηαη σζηφζν κηα ειαθξά 

απφθιηζε σο πξνο ην κέζν αξηζκφ καζεηψλ αλά ηκήκα, θαζψο θνηηνχλ θαηά 

κέζν φξν 21,4 καζεηέο ζε θάζε ηάμε ησλ δεκφζησλ Γπκλαζίσλ, ελψ ζηα 

ηδησηηθά ζρνιεία απηφο ν αξηζκφο θζάλεη ηνπο 24,7 καζεηέο. 
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Πίλαθαο 1.2 
ηαηηζηηθά ζηνηρεία Γπκλαζίσλ (ζρνι. έηνο 2008-09) 

  
Γεκφζηα ρνιεία Ηδησηηθά ρνιεία 

ρνιηθέο Κνλάδεο 1.892 130 

Καζεηέο 321.986 23.769 

Κέζνο αξηζκφο καζεηψλ αλά ζρνιείν 170,2 182,8 

Δθπαηδεπηηθνί 40.837 2.959 

Αλαινγία καζεηψλ πξνο εθπαηδεπηηθνχο 7,9 8,0 

Κέζνο αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα 21,4 24,7 

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γη.Π.Δ.Δ, Σκήκα Γ‟ Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ θαη ηαηηζηηθήο  

 
 

1.3 Γεπηεξνβάζκηα Με Τπνρξεωηηθή  Δθπαίδεπζε (β’ θύθινο 

Γεπηεξνβάζκηαο) 

Ζ δεπηεξνβάζκηα κε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηα Γεληθά θαη ηα 

Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα (ΓΔ.Ι. θαη ΔΠΑ.Ι.) θαη ηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο 

(ΔΠΑ..). Ζ θνίηεζε ζην Ιχθεην είλαη ηξηεηήο, ελψ ε θνίηεζε ζηηο 

Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο δηεηήο. Ιεηηνπξγνχλ θαη Δζπεξηλά Ιχθεηα, Γεληθά θαη 

Δπαγγεικαηηθά, ζηα νπνία φκσο ε θνίηεζε δηαξθεί ηέζζεξα ρξφληα. Γηα ηελ 

εγγξαθή ζηα εκεξήζηα Ιχθεηα κνλαδηθή πξνυπφζεζε είλαη ε θαηνρή 

απνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ, ελψ ζηα Δζπεξηλά απαηηείηαη θαη απνδεηθηηθφ φηη ν 

καζεηήο εξγάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηα λα γίλεη δεθηφο θάπνηνο 

καζεηήο ζηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο, πξέπεη λα έρεη πξναρζεί ζηε Β‟ ηάμε ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ. ε αληηζηνηρία κε ηηο πξνεγνχκελεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο, ππάξρνπλ δεκφζηα θαη ηδησηηθά Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα, 

θαζψο θαη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο. Δπίζεο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δελ 

πθίζηαηαη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο κε ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο σο πξνο ην αθνινπζνχκελν σξνιφγην θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο, ελψ νη ρνξεγνχκελνη ηίηινη ζπνπδψλ είλαη ηζφηηκνη. Δθηφο απφ ηα 

ειιεληθά ζρνιεία, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία μέλσλ-ηδησηηθψλ 

Ιπθείσλ, ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζηηο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ ηζρχνπλ θαη 

γηα ηελ ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο κε ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πεξηιακβάλεη, 

ζε αληίζεζε κε ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε, θαηεπζχλζεηο (ζηα Γ.ΔΙ.) θαη θχθινπο/ηνκείο/εηδηθφηεηεο (ζηα  

ΔΠΑ.Ι θαη ζηα ΔΠΑ..). ηε Β‟ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ, ηεο Θεσξεηηθήο, ηεο 
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Θεηηθήο θαη ηεο Σερλνινγηθήο. Απηέο νη θαηεπζχλζεηο ζπλερίδνληαη θαη ζηελ Γ‟ 

ηάμε, κε ηελ Σερλνινγηθή λα εμεηδηθεχεηαη ζε δχν θχθινπο: ηνλ θχθιν 

Σερλνινγίαο θαη Παξαγσγήο θαη ηνλ θχθιν Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηψλ. ε 

φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ, εθηφο απφ ηα καζήκαηα γεληθήο 

παηδείαο, νη καζεηέο πξέπεη λα επηιέμνπλ επηπιένλ καζήκαηα ηα νπνία ζηελ Α‟ 

ηάμε ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θχθινπο, ζηε Β‟ ηάμε ζε 11 ηνκείο, ελψ ζηε Γ‟ 

ηάμε παξέρεηαη ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε, ζε 19 εηδηθφηεηεο. Οη Δπαγγεικαηηθέο 

ρνιέο, απφ ηε θχζε ηνπο, έρνπλ ζαλ αληηθείκελφ ηνπο ηελ εμεηδίθεπζε φζσλ 

ηηο παξαθνινπζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα. Σα ηερληθά-επαγγεικαηηθά 

καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηα ΔΠΑ.. θαη ε εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε πνπ ηα 

ζπλνδεχεη, θαιχπηνπλ 33 επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο. ηα Γεληθά θαη ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα, εκεξήζηα θαη εζπεξηλά, ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα 

πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ επίδνζή ηνπο. 

Πνηθηινκνξθία πθίζηαηαη θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, 

εθπνξεπφκελε ζαθψο απφ ηελ παξαπάλσ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

ηα Γεληθά θαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα, ε αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή, ηελ επίδνζή ηνπ ζηα δηαγσλίζκαηα 

ζην ηέινο ησλ δχν ηεηξακήλσλ ζηα νπνία είλαη ρσξηζκέλν ην δηδαθηηθφ έηνο 

θαη ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Πέξαλ απηήο ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο, 

ζην ηέινο ηεο Α‟ θαη ηεο Β‟  ηάμεο δηελεξγνχληαη πξναγσγηθέο εμεηάζεηο θαη ζην 

ηέινο ηεο Γ‟ Ιπθείνπ απνιπηήξηεο εμεηάζεηο. Σα καζήκαηα ζηα νπνία νη 

καζεηέο εμεηάδνληαη γξαπηψο αλά ηεηξάκελν θαη ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο 

ηεο Α‟ Ιπθείνπ είλαη ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Δπηινγήο. Απφ ηε Β‟ 

Ιπθείνπ ηα καζήκαηα Δπηινγήο εμεηάδνληαη κφλν ζηηο πξναγσγηθέο θαη ζηηο 

απνιπηήξηεο εμεηάζεηο, πξνζηίζεληαη φκσο ζε φιεο ηηο γξαπηέο αμηνινγήζεηο ηα 

καζήκαηα Θαηεχζπλζεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί/απνιπζεί ν καζεηήο ζην Γεληθφ Ιχθεην, εκεξήζην ή 

εζπεξηλφ, απαηηείηαη γεληθφο κέζνο φξνο 9,5. Αληηζηνίρσο ζηα Δπαγγεικαηηθά 

Ιχθεηα, ν καζεηήο πξέπεη λα έρεη κέζν φξν ζε φια ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα 

καζήκαηα 10. Οη απφθνηηνη ηνπ ΓΔ.Ι. ιακβάλνπλ «Απνιπηήξην Γεληθνχ 

Ιπθείνπ», ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε θαηεχζπλζε θαη ν θχθινο -εάλ έρεη ε 

θαηεχζπλζε- πνπ επέιεμαλ. ηνπο απφθνηηνπο ησλ ΔΠΑ.Ι. ρνξεγείηαη ηίηινο 

ζπνπδψλ ηζφηηκνο κε εθείλνλ ηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ν 

ηνκέαο θαη ε εηδηθφηεηα πνπ αθνινχζεζαλ. Οη απφθνηηνη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

ρνιψλ ιακβάλνπλ πηπρίν επηπέδνπ 3.   
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πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ιεηηνπξγνχλ ζηε κε 

ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελαιιαθηηθά νξγαλσηηθά ζρήκαηα θαη 

δνκέο ιεηηνπξγίαο απηήο. Κάιηζηα, απνηεινχλ φια ζπλέρεηα φζσλ ππάξρνπλ 

ζηελ ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν ζρνιηθφ έηνο 2007/08 

ιεηηνπξγνχζαλ ηέζζεξα Γηαπνιηηηζκηθά Ιχθεηα, δχν Κεηνλνηηθά Ιχθεηα, 19 

Πεηξακαηηθά Ιχθεηα θαη 17 Δθθιεζηαζηηθά Ιχθεηα.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηε κε ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, νη θάηνρνη ησλ απνιπηήξησλ/ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο έρνπλ ηηο εμήο 

δπλαηφηεηεο: 

Οη θάηνρνη απνιπηήξηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ κπνξνχλ: 

 Λα επηδηψμνπλ, κέζσ εμεηάζεσλ, ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

 Λα θνηηήζνπλ ζε Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Η.Δ.Θ.) 

 Λα εληαρζνχλ, ρσξίο πεξαηηέξσ εηδίθεπζε, ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηφζν 

ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα      

Οη πηπρηνχρνη ησλ Δ.ΠΑΙ.: 

 Λα επηδηψμνπλ, ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο (Λ. 3475/2006), θαηφπηλ 

εμεηάζεσλ, ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

 Λα ιάβνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαηφπηλ εμεηάζεσλ 

 Λα εγγξαθνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο 

Θαηάξηηζεο (Η.Δ.Θ.), αληίζηνηρεο ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο κε εθείλε 

ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο 

Οη πηπρηνχρνη ησλ Δ.ΠΑ.: 

 Λα ιάβνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

 Λα εγγξαθνχλ ζηε Β‟ ηάμε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Ιπθείσλ 

 Λα εγγξαθνχλ ζε αληίζηνηρε κε εθείλε ηνπ πηπρίνπ ηνπο εηδηθφηεηα 

ησλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Σα πιένλ πξφζθαηα δηαξζξσηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ππνρξεσηηθή 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ εηδηθψλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ 

θαη ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ απηήο, θαιχπηνπλ ην ζρνιηθφ έηνο 2008-09. 

χκθσλα, κε απηά, ηα δεκφζηα Γεληθά Ιχθεηα απνηεινχλ ζρεδφλ ην 92,0% 

ησλ ζρνιείσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο (Πίλαθαο 1.3). Ζ αλαινγία κεηαμχ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα δηαηεξείηαη θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο ην 

7,6% απηψλ εξγάδεηαη ζηα ηδησηηθά Γεληθά Ιχθεηα. Απφ ηελ πιεπξά ηεο 



30 
 

δήηεζεο γηα κε ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 7,1% ησλ 

καζεηψλ ησλ Γεληθψλ Ιπθείσλ θνηηά ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα. Ζ 

πξνθχπηνπζα αλαινγία καζεηψλ πξνο εθπαηδεπηηθνχο δε δηαθέξεη ζεκαληηθά 

κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Σέινο, ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα ηδησηηθά 

θαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία παξνπζηάδεηαη ζην κέζν αξηζκφ καζεηψλ αλά ηκήκα.  

 

 
Πίλαθαο 1.3 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία Ιπθείσλ (ζρνι. έηνο 2008-09) 

 
Γεκφζηα ρνιεία 

Ηδησηηθά 
ρνιεία 

ρνιηθέο Κνλάδεο 1.297 114 

Καζεηέο 227.209 17.435 

Κέζνο αξηζκφο καζεηψλ αλά 
ζρνιείν 

175 153 

Δθπαηδεπηηθνί 26.666 2.197 

Αλαινγία καζεηψλ πξνο 
εθπαηδεπηηθνχο 

8,5 7,9 

Κέζνο αξηζκφο καζεηψλ αλά 
ηκήκα 

21,2 22,5 

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γη.Π.Δ.Δ, Σκήκα Γ‟ Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ θαη ηαηηζηηθήο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ 
ΥΟΛΔΙΩΝ 

ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

2.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ έρεη απαζρνιήζεη ηελ ειιεληθή 

πνιηηεία ήδε απφ ην Πνιηηηθφ χληαγκα ηνπ 18276, κε ην άξζξν 20 ηνπ νπνίνπ 

ζεζπίζηεθε ε αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη νη Έιιελεο έρνπλ δηθαίσκα λα ηδξχνπλ ζρνιεία 

θαη λα επηιέγνπλ δαζθάινπο γηα λα κνξθψλνληαη (άξζξν 20) θαη φηη ε Βνπιή 

επαγξππλεί γηα ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, κε ηελ έλλνηα φηη θξνληίδεη ηελ παξνρή 

δσξεάλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ θαηψηεξε βαζκίδα. Αλάινγε δηάηαμε 

πεξηείρε θαη ην Ζγεκνληθφ χληαγκα ηνπ 1832 (άξζξν 28).  

Οπζηαζηηθά, νη πξνζπάζεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

εληείλνληαη ηελ πεξίνδν κεηά ην ζάλαην ηνπ Θαπνδίζηξηα (1830-1840) θαη 

αλαπηχζζνληαη ζηα πξφηππα νξγάλσζεο ησλ Βαπαξψλ. Πιήζνο δηαηαγκάησλ 

εθδίδνληαη ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ θαηψηεξε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο (δεκνηηθφ ή «ζρνιείν ηνπ ιανχ» κε επηάρξνλε πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε), ην είδνο ησλ καζεκάησλ, ηα θαζήθνληα ησλ δαζθάισλ, νξίδεηαη 

ζχζηεκα γεληθψλ επηζεσξεηψλ ζρνιείσλ, ελψ γίλνληαη αλαθνξέο γηα πξφηππα 

ζρνιεία θαη δηδαζθαιεία. Δηδηθά ηελ πεξίνδν 1836-1837 κηα ζεηξά δηαηαγκάησλ 

ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κέζε θαη αλψηεξε παηδεία. Σα δηαηάγκαηα 

απηά επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, πξνβιέπνπλ ηελ ίδξπζε 

δηδαζθαιείνπ, ξπζκίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ κέζεο 

εθπαίδεπζεο, ηδξχνπλ ην «ρνιείν Αξρηηεθηνληθήο» θαη έρνπλ πξφβιεςε γηα 

ηελ ίδξπζε παλεπηζηεκίνπ. Δπίζεο ηα πληάγκαηα ηνπ 1844 (άξζξν 11) θαη 

ηνπ 1864 (άξζξν 16) αλαγλψξηδαλ ην δηθαίσκα εθάζηνπ λα ζπζηήλεη 

εθπαηδεπηηθά θαηαζηήκαηα, ζπκκνξθνχκελνο κε ηνπο λφκνπο ηνπ Θξάηνπο. 

                                                           
6 Πνιηηηθφ χληαγκα ηεο Διιάδνο, χληαγκα ηεο Σξνηδήλαο (1/5/1827). 



32 
 

Ζ πξψηε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζηελ εθπαίδεπζε θαηαγξάθεηαη ην 1836 κε ηελ 

ίδξπζε ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο, ελψ ην 1843 ηδξχεηαη ην Βαξβάθεην θαη 

ην 1849 ην «Διιεληθφλ Δθπαηδεπηήξηνλ» κε εθπαηδεπηηθά θπξίσο πξνγξάκκαηα 

θιαζηθήο θαηεχζπλζεο. χκθσλα κε ηνλ Α.Γεκαξά7, παξά ηηο φπνηεο 

βειηηψζεηο κε ηηο ζπλερείο αλαλεψζεηο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε 

πεηζαξρία είλαη πεξηνξηζκέλε ζηα δεκφζηα ζρνιεία θαη ε πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ρακειή κε απνηέιεζκα νη «θαινί καζεηέο» – πνπ δηαζέηνπλ 

πξνθαλψο ηνπο πφξνπο – λα θεχγνπλ ζηα ηδησηηθά.   

πλεπψο, απφ ηα πξψηα βήκαηα ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αλαπηχζζεηαη  - ζαθψο  ελ κέξεη ιφγσ θαη ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ - θαη ζηνπο δχν άμνλεο , ζηε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε, κε ηελ ηειεπηαία λα θαιχπηεη σο έλα βαζκφ θάπνηεο απφ 

ηηο αδπλακίεο ηεο πξψηεο.   

Ζ πξψηε θνξά, σζηφζν, πνπ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο αδεηνδφηεζεο απφ ην 

Θξάηνο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδξπζε ηδησηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ζην άξζξν 23 

ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1927. Δθεί αλαθέξεηαη φηη είλαη δπλαηφλ λα ζεζπηζζεί κε 

λφκν ε ιήςε αδείαο, αλ θαη αξθεηά ρξφληα κεηά, ζην χληαγκα ηνπ 1952 ε 

ζρεηηθή άδεηα γίλεηαη ππνρξεσηηθή.  

Σν δηθαίσκα ίδξπζεο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαηνρπξψζεθε αξγφηεξα, κε ην γλσζηφ άξζξν 16 (παξ. 8) ηνπ 

κέρξη ζήκεξα ηζρχνληνο πληάγκαηνο ηνπ 1975. χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή, 

«ν λφκνο νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εθπαηδεπηεξίσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην Θξάηνο, ηα 

ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία πνπ αζθείηαη πάλσ ζε απηά, θαζψο θαη ηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Ζ ζχζηαζε αλψηαησλ ζρνιψλ 

απφ ηδηψηεο απαγνξεχεηαη». 

Κε βάζε ην πθηζηάκελν ζπληαγκαηηθφ πιαίζην πνπ ελ πνιινίο εθπνξεχεηαη απφ 

ην χληαγκα ηνπ 1975, νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα είλαη νη εμήο8: 

α) Οη ηδηψηεο δηθαηνχληαη λα παξέρνπλ εθπαίδεπζε, αιιά ην δηθαίσκα ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ αλαθέξεηαη κφλν ζηε γεληθή πξσηνβάζκηα 

                                                           
7 Α. Γεκαξά, Ζ κεηαξξχζκηζε πνπ δελ έγηλε, Λέα Διιεληθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 1986. 
8 «Σν εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία», Λίθε Γεσξγηάδνπ, 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Δθδφζεηο άθθνπια 2002. 
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θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε απνηειεί αθφκα θξαηηθφ 

κνλνπψιην.  

β) Σν θξάηνο αζθεί επνπηεία ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ, αθνχ θαηά ην άξζξν 16 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο «ε παηδεία 

απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ Θξάηνπο». Πξφθεηηαη δειαδή γηα δεκφζην 

ιεηηνχξγεκα πνπ ζεσξείηαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα αζθείηαη απφ ηδησηηθφ 

θνξέα ρσξίο θξαηηθή επνπηεία.  

Γεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ην θξάηνο αληηκεησπίδεη ηε 

ζρεηηθή ηδησηηθή πξσηνβνπιία κε κεγαιχηεξε επαηζζεζία θαη αζθεί εληνλφηεξν 

έιεγρν ζηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ζπγθξηηηθά κε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είηε ζε αγνξέο πξντφληνο, είηε ππεξεζηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, απφ 

ην 1975 έσο ζήκεξα ςεθίδνληαη λφκνη θαη ηξνπνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε λα έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ ηδησηηθή.  

Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο ηδησηηθήο γεληθήο εθπαίδεπζεο επεξεάζηεθε ζεκαληηθά 

απφ ην λφκν 682/77 «Πεξί ηδησηηθψλ ζρνιείσλ γεληθήο εθπαηδεχζεσο θαη 

ζρνιηθψλ νηθνηξνθείσλ». Κε απηφλ ηνλ λφκν, δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ηζρχνπλ 

κέρξη θαη ζήκεξα, ξπζκίδνληαη νη φξνη ίδξπζεο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, ε θξαηηθή 

επνπηεία θαη ελ κέξεη ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 

Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο λφκνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο 

ζεσξείηαη θαη ν Λ.1566/85, πνπ αλαζεψξεζε ζρεηηθφ λφκν ηνπ 1983. Ο λφκνο 

απηφο αθνξνχζε θαηά βάζε ηα δεκφζηα ζρνιεία, πεξηιακβάλνληαο φκσο εηδηθή 

κλεία ζηα ηδησηηθά, ζην άξζξν 62. πγθεθξηκέλα, ζηελ παξ. 7 ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ πξνβιεπφηαλ ε αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ αλαθεξφηαλ, κεηαμχ άιισλ ζηα πξνζφληα ησλ 

ηδξπηψλ, είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθά είηε γηα λνκηθά πξφζσπα, ηε δηαδηθαζία 

ίδξπζεο, ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηδηνθηήηε, ηε δηαδηθαζία 

απφθηεζεο επσλπκίαο, ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ νη ρψξνη 

ζηέγαζεο, αιιά θαη ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο ηξφπνπο απφιπζεο ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ηελ πξάμε, ζεσξήζεθε πσο ν λφκνο απηφο εμνκνίσζε ηα 

ηδησηηθά κε ηα δεκφζηα ζρνιεία.  

 

Σα ηδησηηθά ζρνιεία ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΔΠΘ), ην νπνίν αζθεί επνπηηθφ ξφιν κέζσ 
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πεξηθεξεηαθψλ επνπηηθψλ νξγάλσλ. Ζ κειέηε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

πεξηβάιιεη ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο, πξντφληνο 

ηνπ ρξφλνπ, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ έρεη ζε 

κεγάιν βαζκφ εμνκνησζεί κε απηέο ησλ δεκνζίσλ. Θη απηφ γηαηί, ν λνκνζέηεο 

δελ επηηξέπεη ζηα ηδησηηθά ζρνιεία λα δηαθνξνπνηεζνχλ, φρη κφλν ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο ησλ καζεκάησλ (σξνιφγην πξφγξακκα, αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θ.η.ι.), φπσο ζα θαλεί θαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ 

απφ άπνςε φρη κφλν γλψζεσλ, αιιά θαη επαγγεικαηηθήο, πξνζσπηθήο θαη 

εζηθήο πξαγκάησζεο ηνπ αηφκνπ είλαη θξίζηκε θαη απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο 

αλάπηπμεο κηαο ρψξαο. Ζ Πνιηηεία είλαη επνκέλσο ππνρξεσκέλε λα πξνζπαζεί 

ζπλερψο γηα ηελ παξνρή ηεο βέιηηζηεο εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο 

θαη εηδηθά ζην επίπεδν ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα 

φκσο, εθφζνλ ππάξρνπλ ηδηψηεο νη νπνίνη επηιέγνπλ λα επελδχζνπλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηνπιάρηζηνλ σο ηζφηηκνη 

ζπλνκηιεηέο θαη σο αξσγνί ηεο Πνιηηείαο. αθψο ε επαξθήο επνπηεία, ε 

ιεηηνπξγία εληφο δεδνκέλνπ πιαηζίνπ θαη ν έιεγρφο ηεο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα είλαη επίζεο ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο. Ωζηφζν, ζα πξέπεη απηφο ν 

έιεγρνο λα εμππεξεηεί ηνλ επξχηεξν ζηφρν ηεο βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη φρη ηελ πξφθιεζε αζθπμίαο ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ηε 

δεκηνπξγία πξφζζεησλ εκπνδίσλ αληί αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ θαη  ηελ 

απνηξνπή, ηειηθά, ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν.  

 

Ζ αλάιπζε θαη εμέηαζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ νδεγεί ζηελ 

αλαγλψξηζε θάπνησλ ζηξεβιψζεσλ πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή θαη νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ, 

αλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζεκεξηλέο  θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οη 

βαζηθφηεξεο ζηξεβιψζεηο ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αδπλακία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη ηα δίδαθηξα. Αλαιπηηθφηεξα: 
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2.2 Σν εξγαζηαθό θαζεζηώο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ηδηωηηθά ζρνιεία 

 

Οη πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο ζρνιείσλ επηζεκαίλνπλ φηη ε αλειαζηηθφηεηα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ ηνπο, φηαλ κάιηζηα είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

απνδίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο απνδνρέο θαη ηα επηδφκαηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηνπο νκνηφβαζκνπο δεκνζίνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

Ο ηξφπνο πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθψλ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία απαζρφιεζε, φπσο 

είλαη αλακελφκελν, ηνλ λνκνζέηε απφ ηα πξψηα θηφιαο λνκνζεηήκαηα.  

Ο Λ.682/77 παξαζέηεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ πνπ απαηηείηαη λα 

έρνπλ νη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί, ηα νπνία ζε ηίπνηα δελ πζηεξνχλ ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεκφζηα ζρνιεία. Ο λφκνο 

εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο Δπεηεξίδαο Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ, ζηελ νπνία 

εγγξάθνληαη κεηά απφ αίηεζε θαη εγθξηηηθή πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Δπεηεξίδαο, 

φζνη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνβιέπνληαη ηξεηο πίλαθεο: ηνλ πίλαθα Α‟ εγγξάθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη νη ηδηνθηήηεο πνπ έρνπλ 

ηα λφκηκα πξνζφληα γηα ην δηνξηζκφ ηνπο. ηνλ πίλαθα Β‟ εγγξάθνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα δηδάμνπλ γηα πξψηε θνξά ζηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε θαη κέρξη λα ζπκπιεξψζνπλ δηεηή δηδαζθαιία, κεηά ηελ πάξνδν 

ηεο νπνίαο εγγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα Α‟. Σέινο, ζηνλ πίλαθα Γ‟ εγγξάθνληαη νη 

ζπληαμηνχρνη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο. 

 

Ο ηδηνθηήηεο ελφο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ επηιέγεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απφ 

ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηελ επεηεξίδα, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ηε ζεηξά 

εγγξαθήο. ηε ζπλέρεηα, πξνηείλεη ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γηεπζπληή ηεο 

αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο θαη δηνξίδεη ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Βέβαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, δελ επηηξέπεηαη 

ν δηνξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε άιιν ηδησηηθφ ζρνιείν, απφ απηφ ηνπ αξρηθνχ 

δηνξηζκνχ ηνπ. Δμαθνινπζεί φκσο  λα επηηξέπεηαη κεζνχληνο ηνπ δηδαθηηθνχ 

έηνπο ν δηνξηζκφο ζην Γεκφζην, φρη φκσο ζε ζέζε αλαπιεξσηή. 

 

Ο λφκνο πξνέβιεπε πσο νη πξνζιήςεηο φρη κφλν ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

ηνπο πίλαθεο ηεο επεηεξίδαο, αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε ησλ 

επηιεγφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Γειαδή, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θάζε 

ηδησηηθνχ ζρνιείνπ πξέπεη λα απνηειείηαη θαηά 60% απφ εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 
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Πίλαθα Α‟ θαη λα κελ ππεξβαίλεη θαηά πνζνζηφ ην 40% θαη ην 20% γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ Πηλάθσλ Β‟ θαη Γ‟ αληίζηνηρα. (Λ.682/77, αξ. 29 παξ. 2). 

 

Ιεπηνκεξψο εμεηαδφηαλ θαη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζχλαπηε ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ ηδηνθηήηε. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ζηα ηδησηηθά ζρνιεία, φπσο ζα γίλεη 

αληηιεπηφ παξαθάησ, κηαο θαη απνηειεί ην θξηηήξην έληαμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο.  

Έηζη9: 

α) νη εγγεγξακκέλνη ζηνλ πίλαθα Α‟ πξνζιακβάλνληαη κε ζχκβαζε έμη εηψλ, ε 

νπνία αξρίδεη απφ ηελ εκέξα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ιήγεη ηελ 31ε 

Απγνχζηνπ ηνπ έθηνπ έηνπο απφ ηελ πξφζιεςε. Κεηά ηελ πάξνδν ηεο 

εμαεηνχο δηαξθείαο, ε ζχκβαζε κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ ηδηνθηήηε. 

 

β) νη εγγεγξακκέλνη ζηνλ πίλαθα Β‟ πξνζιακβάλνληαη αξρηθά κε ζχκβαζε δχν 

εηψλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ππεξεζίαο, ν ηδηνθηήηεο έρεη 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, θαηαβάιινληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνδεκίσζε δχν κελψλ. Κεηά ηελ πάξνδν ηεο δηεηίαο, εθ‟ φζνλ δελ 

θαηαγγειζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ε ζχκβαζε αλαλεψλεηαη απηνδηθαίσο γηα 

ηέζζεξα αθφκα έηε. Κεηά ηελ πάξνδν ηεο εμαεηνχο δηάξθεηαο, ηζρχνπλ ηα 

νξηδφκελα γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηνλ πίλαθα Α‟, δειαδή ε ζχκβαζε 

κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ηδηνθηήηε. Θα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί, πσο απνηειεί παξαδνμφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ ην γεγνλφο 

φηη ε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηεηίαο ή εμαεηίαο ηνπ ηδησηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ δε ιήγεη απιψο φπσο θάζε άιιε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

αιιά απαηηεί θαηαγγειία ζηε ιήμε ηεο θαη απνδεκίσζε. 

 

Σν θαζεζηψο απηφ άιιαμε κε ηνλ Λ. 2986/2002. χκθσλα κε ην άξζξν 13 

παξ. 1 θαηά ηε ιήμε ηεο εμαεηίαο (ή ηεο ηεηξαεηίαο, αλ πξφθεηηαη γηα 

εγγεγξακκέλνπο ηνπ πίλαθα Β‟), ε ζχκβαζε εξγαζίαο, εθ‟ φζνλ δελ 

θαηαγγειζεί, κεηαηξέπεηαη απηνδηθαίσο ζε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. Σνχην ζεκαίλεη πσο ε κεηαηξνπή ζε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ δελ 

απνηειεί επηινγή ηνπ ηδηνθηήηε, νχηε νπζηαζηηθά επηβξάβεπζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη επηζηέγαζκα κηαο θαιήο ζπλεξγαζίαο, αιιά επέξρεηαη 

                                                           
9 ΦΔΘ 244, Σεχρνο Α‟, Λ. 682/1977 θαη Γεσξγηάδνπ, 2002 
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απηνδηθαίσο, αλεμάξηεηα απφ ηελ επίδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ.  

 

Αθφκα πην ελδηαθέξνπζεο είλαη νη πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ γηα ηε δπλαηφηεηα 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε. Ήδε ν Λ. 

682/77 πξνέβιεπε φηη: 

α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμαεηίαο ή ηεο ηεηξαεηίαο (αλ πξφθεηηαη γηα δηεηή 

ζχκβαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πίλαθα Β‟ πνπ αλαλεψζεθε απηνδηθαίσο γηα 

ηέζζεξα αθφκε έηε) ν ηδηνθηήηεο ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ είρε δηθαίσκα λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε νπνηεδήπνηε, θαηαβάιινληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνδεκίσζε ίζε κε ηηο απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηνλ ππνιεηπφκελν 

ρξφλν, θαη πάλησο φρη κηθξφηεξεο ησλ απνδνρψλ έμη κελψλ (παξ.4). 

β) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ε ζχκβαζε κπνξνχζε α 

θαηαγγειζεί νπνηεδήπνηε απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο ππνρξενχην λα 

θαηαβάιεη απνδεκίσζε ίζε κε ηηο απνδνρέο ελφο κήλα γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ίδην ηδησηηθφ ζρνιείν, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε απνδνρψλ 

25 εηψλ (παξ.5).  

 

Δληνχηνηο, ν λφκνο ηνπ 2002 άιιαμε ηηο ζπληζηακέλεο. Θαηαξγψληαο αξρηθά ην 

ζχζηεκα ηεο αλαηηηνιφγεηεο θαηαγγειίαο πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε, πξνρψξεζε 

ζηε ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ, εηδηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ αηηηψλ γηα ηελ έγθπξε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Έηζη, γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ηνπ πίλαθα Β‟, θαηά ηε ιήμε ηεο ηεηξαεηίαο ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ κπνξεί λα θαηαγγείιεη ρσξίο αηηηνινγία ηε 

ζχκβαζε κφλν γηα ην 33% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηαπηφρξνλα ζπκπιεξψλνπλ 

εμαεηή ππεξεζία. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, εμαεηία ζπκπιεξψλνπλ δχν 

εθπαηδεπηηθνί, κπνξεί λα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε ελφο απφ απηνχο. Αθφκα 

πην πεξηνξηζηηθή είλαη ε πξφβιεςε ηνπ λφκνπ πνπ αλαθέξεη φηη ζε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία, εμαεηία ζπκπιεξψλεη έλαο κφλν εθπαηδεπηηθφο θαη ζε δηάζηεκα 

έσο δχν εηψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο εμαεηίαο ζπκπιεξψζεη εμαεηία θαη 

άιινο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη δπλαηή ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 

ελφο απφ ηνπο δχν. 

 

Κάιηζηα, κεηά ηελ πάξνδν ηεο εμαεηίαο, ε ζχκβαζε κεηαηξέπεηαη απηνδηθαίσο 

ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, νπφηε είλαη δπλαηφλ λα θαηαγγειζεί κφλν γηα ιφγνπο 
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πγείαο, πνηληθνχ αδηθήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (άξ.33, παξ. 4 Λ.683/77 θαη 

αξ.11 παξ. 1 Λ. 1351/83), αιιά θαη εθ‟ φζνλ ππάξρεη «δηαηαξαρή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν, ιφγσ αδπλακίαο ζπλεξγαζίαο εξγνδφηε-

εθπαηδεπηηθνχ». Σν γεγνλφο ηεο δηαηαξαρήο δηαπηζηψλεηαη κεηά απφ εηζήγεζε 

ηξηκεινχο επηηξνπήο10, ε νπνία εθηειείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

νηθείαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο. ε πεξίπησζε απφιπζεο γηα απηφλ ην ιφγν, 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ε πξνβιεπφκελε απνδεκίσζε. Βέβαηα, ε 

δηαηαξαρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο ιφγσ αδπλακίαο ζπλεξγαζίαο εξγνδφηε-

εθπαηδεπηηθνχ είλαη αζαθήο έλλνηα, θαη κπνξεί λα εξκελεπηεί πνηθηινηξφπσο, 

αλάινγα κε ηηο ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο ίζσο θαη ηηο ζθνπηκφηεηεο ηνπ θξίλνληνο.  

Πεξίπνπ ίδηα πνξεία πξνβιέπεηαη θαη γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ηνπ πίλαθα Α‟, νη 

νπνίνη θαηά ηε ιήμε ηεο εμαεηίαο, εθ‟ φζνλ ε ζχκβαζε δελ θαηαγγειζεί ρσξίο 

αηηηνινγία, κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άξα κπνξεί λα θαηαγγειζεί 

κφλν γηα νξηζκέλνπο ιφγνπο.  Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εμαεηίαο ή ηεο ηεηξαεηίαο ν ηδηνθηήηεο ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ 

δελ έρεη πιένλ δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε εθπαηδεπηηθνχ γηα θαλέλα 

ιφγν.  

 

Θαη‟ εμαίξεζε είλαη επηηξεπηή θαη έγθπξε ε απφιπζε ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

- θαηάξγεζε ζρνιείσλ, νπφηε θαη νη απνιπφκελνη δε δηθαηνχληαη λα 

ιάβνπλ απνδεκίσζε11 

- θαηάξγεζε ηκεκάησλ θαη ηκεκάησλ ηάμεσλ 

- ζπκπιήξσζε 70νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο  

- ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αληθαλφηεηα, πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο νηθείεο 

πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηνπ Γεκνζίνπ 

- επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο απφιπζεο απφ ην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ν απνιπφκελνο εθπαηδεπηηθφο δε 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε 

 

Σέηνηνπ είδνπο πεξηνξηζκνί έρνπλ ζαθψο ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία, αιιά ε βαξχηεηα θαη ε 

                                                           
10 Γηα λα ιεθζεί απφθαζε επηβάιιεηαη λα ππάξρεη απαξηία. 

11
 Παξά ηε ξεηή απηή πξφβιεςε ηνπ λφκνπ, λεφηεξε απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ επηβάιεη θαη 

ζηελ θαηάξγεζε ηνπ ζρνιείνπ ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ.  
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έθηαζή ηνπο επηβαξχλνπλ κάιινλ δπζαλάινγα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ζρνιείσλ 

απηψλ.  

 

Άιισζηε δε ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ 

είλαη έλαο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο θέξεη ν ίδηνο αθέξαηεο ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα βάξε ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη επηπιένλ δηαηξέρεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ ε ειεχζεξε νηθνλνκία: έλα 

ζρνιείν κε αλεπαξθείο θαζεγεηέο ράλεη πνιχ γξήγνξα ην θχξνο ηνπ θαη 

ζπξξηθλψλεηαη, ελψ έλα δεκφζην ζρνιείν δελ αληηκεησπίδεη αληίζηνηρα 

πξνβιήκαηα. Ο επηρεηξεκαηίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε 

κάιηζηα είλαη ζρεδφλ πάληα ν ίδηνο εθπαηδεπηηθφο, ελψ σο εξγνδφηεο αθελφο 

ηξνθνδνηεί κε ζέζεηο εξγαζίαο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, αθεηέξνπ ζηεξίδεηαη 

ζην αλζξψπηλν θεθάιαηφ ηνπ ζε κεγαιχηεξν ίζσο βαζκφ απφ φ,ηη άιιεο 

επηρεηξήζεηο. Δπνκέλσο, νη βαζκνί ειεπζεξίαο ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην 

πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζηηθνί, αιιά λα 

επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε δηφξζσζε ελδερνκέλσο 

θάπνησλ άζηνρσλ επηινγψλ.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζαθψο, είλαη δηθαηνινγεκέλε ε επηδίσμε ηνπ Θξάηνπο λα 

πξνζηαηεχεη ηνπο εξγαδνκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο φπσο γηα φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Οη ίδηνη άιισζηε πξνζθέξνπλ θνηλσληθφ θαη παηδαγσγηθφ έξγν 

φπσο θαη νη ζπλάδειθνη ηνπο ζηα δεκφζηα ζρνιεία. κσο, ε άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ην Θξάηνο ππέξ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ επηηξέπεηαη 

λα βαξχλεη ζε ηέηνηα έθηαζε ηνπο ηδηνθηήηεο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, ηε ζηηγκή 

κάιηζηα πνπ ν λνκνζέηεο δελ πξνβιέπεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ηδηνθηεηψλ ζρνιείσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ειεχζεξεο 

νηθνλνκίαο. πλεπψο, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζα έπξεπε, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην 

δηθαίσκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ γηα θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο, λα είλαη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθέο θαη λα επηηξέπνπλ κεγαιχηεξε 

επειημία. 

 

Δλδηαθέξνλ έρεη λα αλαθεξζεί θαη ην δήηεκα ηεο πξφζιεςεο ησλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνιχνληαη ζην δεκφζην ζρνιείν. Ήδε ν Λ. 682/77 

πξνέβιεπε πσο νη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί πνπ απνιχνληαλ απφ ην ζρνιείν ηνπο 

ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπο πξνζιακβάλνληαη, έπεηηα απφ 

αίηεζή ηνπο θαη κε ην βαζκφ ηνλ νπνίνλ έρνπλ ζηα αληίζηνηρα ζρνιεία ηεο 
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δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Οη «λένη» απηνί δεκφζηνη ιεηηνπξγνί εξγάδνληαλ κε 

ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, δε κπνξνχζαλ λα αλειηρζνχλ ζε 

ζέζε δηεπζπληή θαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία ρξφληα δηνξίδνληαλ ζε ζρνιεία εθηφο 

ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο.  

Ο Λ. 1566/1985 (αξ. 62) πξνζέζεζε θαη ηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο 

ηδησηηθήο ζρνιηθήο κνλάδαο σο επαξθνχζα γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Βέβαηα, ν ελ ιφγσ λφκνο φξηδε πσο ε 

πξφζιεςε απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ρψξα κφλν 

εθφζνλ είραλ δηνξηζηεί κέζσ ηεο ηφηε ηζρχνπζαο επεηεξίδαο νη «ζχγρξνλνί 

ηνπο θαηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ πνπ απνηειεί πξνζφλ δηνξηζκνχ». 

Σν 1998 φκσο, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα άιιαμε. 

Βάζεη ηνπ Λ.2525/97, φινη νη εθπαηδεπηηθνί, πξνεξρφκελνη θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ ζε δεκφζην ζρνιείν κφλν αθνχ επηηχρνπλ ζε 

δηαγσληζκφ πνπ πξνθεξχζζεη θαη δηελεξγεί ην Αλψηαηνπ πκβνχιηνπ Δπηινγήο 

Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ). Ωο γλσζηφλ, νη επηηπρφληεο θαηαηάζζνληαη κέρξη θαη 

ζήκεξα ζε πίλαθεο βάζεη ηεο βαζκνινγίαο ηνπο θαη ε θαηάηαμε απηή νξίδεη 

απφιπηα ην δηνξηζκφ ηνπο. 

Ο Λ. 2986/2002 επέθεξε αθφκα κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην εξγαζηαθφ 

θαζεζηψο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξνέβιεπε πσο, ζε πεξίπησζε 

απφιπζεο12 ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ (αζρέησο εηδηθφηεηαο ή βαζκίδαο) θαη 

εθφζνλ απηνί είραλ πξνζιεθζεί πξηλ ηηο 31/12/1997 θαη είραλ ζπκπιεξψζεη ηε 

ζηηγκή απφιπζεο έμη ρξφληα πξνυπεξεζίαο, πξνζιακβάλνληαη απεπζείαο ζε 

δεκφζην ζρνιείν. Κάιηζηα, ν δηνξηζκφο ηνπο απηφο δελ απαηηνχζε ην δηνξηζκφ 

ησλ ζπγρξφλσλ ηνπο απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ πνπ νξίδεη ν Λ. 1566/85. ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί είραλ πξνζιεθζεί 

κεηαγελέζηεξα ηεο νξηδφκελεο εκεξνκελίαο, ηφηε εγγξάθνληαη, κεηά απφ 

αίηεζή ηνπο, ζηνλ εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ θαη ε πξνυπεξεζία ηνπο ζηελ 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε αλαγλσξίδεηαη.  

εκαληηθέο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη επηθέξεη 

ν ηειεπηαίνο ζρεηηθφο λφκνο, ν ππ‟ αξηζκφλ 3848 ηνπ 2010. Ο λφκνο απηφο 

αλακθίβνια πξνβαίλεη ζε βειηηψζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο ζηελ 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Δληνχηνηο, δελ έρνπλ αξζεί φιεο νη ζηξεβιψζεηο θαη νη 

                                                           
12

 Ο φξνο «απφιπζε» δε ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην λφκν, κηαο θαη κε ην αξ. 13 παξ.2 

εδ. ε‟ ηνπ Λ.2986/2002 θαηαξγείηαη ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζρνιείνπ 

σο πεξίπησζε απφιπζεο. 
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αγθπιψζεηο ηεο πξφηεξεο λνκνζεζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ 

εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη, δηαηάμεηο θηι πνπ βαζίδνληαη ζηελ παιαηφηεξε ινγηθή 

ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο.   

Σν αξ. 8 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ πξφζιεςε 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαηεξείηαη ε 

πξφβιεςε γηα ηε δπλαηφηεηα απφιπζεο εθπαηδεπηηθψλ φηαλ θαηαξγείηαη ηκήκα 

ηάμεο, αιιά δελ πξνβιέπεηαη ην ίδην γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηάξγεζε δελ 

αθνξά ζε ηκήκα ηάμεο, αιιά ηκήκα ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο (γαιιηθά, 

γεξκαληθά, κάζεκα επηινγήο ζην ιχθεην). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην ηδησηηθφ 

ζρνιείν αδπλαηεί λα απνιχζεη ηνλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφ πνπ κέλεη, νπζηαζηηθά, 

άλεπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, θαη ππνρξενχηαη λα ηνλ/ηελ κηζζνδνηεί σο 

αξγφκηζζν. 

Δληνχηνηο, θάηη ηέηνην δελ πξνάγεη ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

πςεινχ επηπέδνπ πξνο ηνπο καζεηέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. Αλαθνξηθά κε 

ηελ θαηάξγεζε καζεκάησλ/ηκεκάησλ, ζα έπξεπε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα 

ηδησηηθά ζρνιεία λα ραξάζζνπλ ην σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο βάζεη ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επνκέλσο, λα 

επηηξέπεηαη ε κείσζε/αχμεζε ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

πιεξψλνληαη αλαιφγσο. ηελ πεξίπησζε δε, πνπ έλα κάζεκα θαηαξγεζεί γηα 

ηνλ νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηφηε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηνπ ζρνιείνπ δε ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ.  

ζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν κεηαηξνπήο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ν λένο λφκνο 

νξίδεη φηη κεηά ηελ αξρηθή δηεηή ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ε ζχκβαζε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ κε ην ηδησηηθφ ζρνιείν κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

Δληνχηνηο, ν λ.2986/2002 φξηδε φηη κεηά ηε δηεηία ε ζχκβαζε, εθφζνλ 

αλαλεσζεί, κεηαηξέπεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηεηξαεηή ζχκβαζε νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ επηηξέπεηαη απφιπζε αθφκε θαη κε 

απνδεκίσζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ ρξφλνπ. κσο, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ 

λφκνπ ππήξραλ ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο ζε εμέιημε, 

γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη απνζαθήληζε ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζήο ηνπο.   

Δπίζεο, ν λ. 3848/2010 δελ θαηαξγεί ηε δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε 

πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηκήκαηνο απνιχεηαη ν λεφηεξνο ζηελ ππεξεζία 

εθπαηδεπηηθφο. Θάηη ηέηνην φκσο, βάιιεη επζέσο ελαληίνλ ηεο πξναγσγήο ηεο 

αμηνθξαηίαο, θαζψο δελ εμεηάδνληαη νη ηθαλφηεηεο, ηα πξνζφληα, ε απνδνρή 

ηνπ λεφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηα παηδηά θηι.  
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Ζ παξαπάλσ αλάιπζε αλαδεηθλχεη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, απηφ ηεο δπλαηφηεηαο επηινγήο θαζεγεηψλ. Γίλεηαη 

αληηιεπηφ, πσο ν ηξφπνο απηφο αληηκεηψπηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί 

ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, φζνλ αθνξά ζην επίπεδν 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Θεκειηψδεο ηκήκα ηεο ζηξαηεγηθήο 

νξγάλσζεο, αιιά θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θάζε νξγαληζκνχ θαη επνκέλσο 

θαη ελφο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηνπ. 

Δίλαη ζαθέο άιισζηε, φηη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο επηινγήο ηδησηηθνχ 

ζρνιείνπ θαη φρη δεκφζηνπ απφ ηνπο γνλείο είλαη φηη ην ηδησηηθφ ζρνιείν 

ζεσξείηαη φηη θξνληίδεη λα δηαζθαιίδεη ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ δαζθάισλ/ 

θαζεγεηψλ, γεγνλφο πνπ πξνάγεη ην επίπεδν ζπνπδψλ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Κάιηζηα, ζε έλαλ θιάδν πνπ ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά ην πεδίν απηφ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ σο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο θάζε ηδησηηθφ 

ζρνιείν έρεη σο ζηφρν λα απνθηήζεη ηε θήκε θαη ην θχξνο ελφο νξγαληζκνχ κε 

ηνπο θαιχηεξνπο θαζεγεηέο. πλεπψο, κηα ηφζν ζεκαληηθή δηαδηθαζία φπσο 

είλαη ε επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ε νπνία θαη ζπγθεληξψλεη ην 

κεγαιχηεξν βάξνο θαηά ην ζρεδηαζκφ ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ/ηνπο ηδηνθηήηε/εο 

ηνπ ζρνιείνπ, δελ κπνξεί παξά λα είλαη ειεχζεξε. Ζ πξνζηαζία ηεο 

δπλαηφηεηαο γηα ειεχζεξε επηινγή θαζεγεηψλ εδξάδεηαη άιισζηε θαη ζην 

χληαγκα, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη «ηπρφλ δε αθαίξεζηο απ‟ απηνχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνχηνπ ηεο επηινγήο αληίθεηηαη εηο ην χληαγκα σο θαηαιχνπζα 

ηελ ππφ ηνχηνπ ζεζπηδνκέλελ ειεπζεξίαλ».  

 

ην πιαίζην ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί ε πεξίιεςε ηεο εθπαίδεπζεο ζην λ. 

3845/2010, γλσζηφηεξν σο Κεραληζκφ ηήξημεο/Κλεκφλην. ην Παξάξηεκα 

IV, ζεκ. 3, ζηνηρ. iii), αλαθέξεηαη ξεηψο ε αιιαγή ζηελ ππάξρνπζα θιαδηθή 

λνκνζεζία ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ππεξεζηψλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ε 

εθπαίδεπζε. Οη ζρεηηθέο εμειίμεηο αλακέλνληαη κε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ, 

θαζψο θαίλεηαη πσο ζα κεηαζρεκαηίζνπλ ην ππάξρνλ πιαίζην. 

 

2.3 Γίδαθηξα/Οηθνλνκηθέο Παξνρέο θαη Ωξνιόγην Πξόγξακκα 

ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ, ην θξάηνο 

ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά (άιινηε άκεζα θαη άιινηε έκκεζα) ηνπο γνλείο πνπ 

επηιέγνπλ ηα κε θξαηηθά ζρνιεία γηα ηα παηδηά ηνπο. Ζ ηάζε απηή δηεπξχλεηαη 

ζπλέρεηα κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απηφ ηεο νπεδίαο, φπνπ ην 
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θξάηνο θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δηδάθηξσλ ζηνπο γνλείο πνπ επηιέγνπλ 

ηδησηηθά ζρνιεία. Σα νθέιε είλαη ζεκαληηθά, πξψηα απ‟ φια γηα ηνπο καζεηέο 

πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θνηηήζνπλ ζε ζρνιεία πνπ θαηά ηεθκήξην 

πξνζθέξνπλ επξχηεξεο παξνρέο. 

Ζ επηβνιή θνξνινγηθψλ ηεθκεξίσλ ζηα δίδαθηξα έρεη απαζρνιήζεη ην δεκφζην 

δηάινγν πνιιέο θνξέο. ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, φπνπ ε Διιάδα 

απαηηείηαη λα πξνρσξήζεη ζε ηαρεία δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, λα δηεπξχλεη 

ηε θνξνινγηθή ηεο βάζε θαη λα θαηαπνιεκήζεη ηε θνξνδηαθπγή θαη νχζα κία 

ρψξα φπνπ ππάξρεη εθηεηακέλε παξανηθνλνκία ε ζέζπηζε ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο 

είλαη ινγηθή.  Ωζηφζν, φπσο ζε πνιιά «κέηξα» πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο 

εθαξκνζηεί ε δηαδξνκή απφ ηελ απνπζία νπνηνδήπνηε ειέγρνπ έσο ηελ 

επηβνιή θξηηεξίσλ πνιιέο θνξέο γίλεηαη βηαζηηθά θαη ρσξίο πνζνηηθνπνίεζε 

ησλ επηπηψζεσλ.   

Πξάγκαηη ε επηβνιή ηεθκεξίσλ ζηα δίδαθηξα βαζίδεηαη ζην ζθεπηηθφ φηη νη 

γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηδησηηθά ζρνιεία κπνξεί λα έρνπλ 

κεγαιχηεξα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα απφ απηά πνπ δειψλνπλ. Ζ απφθξπςε 

πάλησο ησλ πξαγκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δελ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

ελ ιφγσ γνλέσλ, αθνχ έλα ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ είλαη κηζζσηνί, φπνπ ε 

θνξνδηαθπγή είλαη ζε γεληθέο γξακκέο κηθξφηεξε. Σν ζχλεζεο πξφβιεκα πνπ 

ελζθήπηεη θαη εδψ είλαη ην φηη αλακέλεηαη πνιινί γνλείο λα απαηηνχλ 

ρακειφηεξε ή εηεξνρξνληζκέλε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηα ζρνιεία, 

γεγνλφο πνπ εθφζνλ σο έλα βαζκφ πξαγκαηνπνηεζεί απφ θάπνηα ζρνιεία, ζα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηελ πιεπξά ησλ ζρνιείσλ.  

Σν κέηξν ησλ ηεθκεξίσλ θαη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ πνπ απηή 

ελέρεη είλαη βέβαην φηη ζα νδεγήζεη ζίγνπξα έλα κέξνο απηψλ ζε έμνδν απφ ηελ 

ηδησηηθή θαη ζηξνθή ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

καζεηψλ ζα νδεγήζεη ζε παξάιιειε κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ πνπ ζπλεπάγεηαη βέβαηα θαη αλάινγε κείσζε ησλ θαηαβαιινκέλσλ 

θφξσλ.  Σαπηφρξνλα, ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα επηβαξπλζεί κε επηπιένλ 

δαπάλεο πνπ κέρξη πξφηηλνο δελ ελέπηπηαλ ζηα έμνδα ηνπ ΤΠΔΠΘ.  

χκθσλα κε ηνλ χλδεζκν Ηδξπηψλ Διιεληθψλ Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ, ην 

επηρείξεκα απηφ βαζίδεηαη ζηνλ εμήο ζπιινγηζκφ: απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΙ.ΣΑΣ. θαη ηνπ Θξαηηθνχ Απνινγηζκνχ, ην 2009 ε θξαηηθή δαπάλε αλά 

καζεηή (δεκφζηνπ ζρνιείνπ) έθηαλε ρνλδξηθά ηα €3.681 γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ηα €4.858 γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δάλ, ινηπφλ, νη 
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καζεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηδησηηθά ζρνιεία ηελ ίδηα ρξνληά είραλ επηιέμεη 

δεκφζην ζρνιείν, ε θξαηηθή δαπάλε γηα απηνχο ηνπο επηπιένλ καζεηέο ζα 

άγγηδε ηα €371,9εθ., φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.1. Απηφ, δειαδή, πνπ 

απνδίδεηαη κε απηφ ην επηρείξεκα είλαη φηη ε χπαξμε ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο 

επηηξέπεη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιιεο θαηεπζχλζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ ίδξπζε 

πεξηζζφηεξσλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ή ηελ ελίζρπζε δξαζηεξηνηήησλ φπσο ην 

νινήκεξν ζρνιείν θηι.  

Πίλαθαο 2.1 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ ρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 2009 

 Καζεηέο 
Γεκφζησλ 
ρνιείσλ 

Καζεηέο Ηδ. 
Δθπαίδεπζεο 

 

Α‟ βάζκηα 593.397 46.639 

Β‟ βάζκηα 549.195 41.204 

Θξαηηθή Γαπάλε €4,9 δηζ. 
€371,9 εθ. 

(εάλ ήηαλ καζεηέο 

δεκνζίνπ) 
αχμεζε 7,6% 

Πεγή: Θξαηηθφο Απνινγηζκφο 2009, http://www.minfin.gr/budget/2010/apolog/index.html 

(14/12/10) θαη ζηνηρεία ΔΙ.ΣΑΣ 

Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη γνλείο πνπ έρνπλ επηιέμεη έλα 

ηδησηηθφ ζρνιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο επηβαξχλνληαη κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αγνξά ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, φηαλ απηά παξαρσξνχληαη 

δσξεάλ ζην καζεηή ηνπ δεκνζίνπ ζρνιείνπ. Σαπηφρξνλα, δελ αλαγλσξίδεηαη 

ην δηθαίσκα κεηαθίλεζεο ηνπ καζεηή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ κε ην κεησκέλν 

καζεηηθφ εηζηηήξην, ελψ επηπιένλ θαηαβάιιεηαη εκκέζσο έλαο πξφζζεηνο 

θφξνο κε ηε κνξθή παξάβνινπ εγγξαθήο πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε έλαλ εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ, ηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Ηδησηηθήο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο (ΔΙΗΓΔ). 
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Ο ΔΙΗΓΔ έρεη ζπζηαζεί κε ην άξζξν 47, παξ. 1 ηνπ λ. 682/1977 (ΦΔΘ 244 Α) 

«Πεξί Ηδησηηθψλ ρνιείσλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη ρνιηθψλ Οηθνηξνθείσλ» 

θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ηδησηηθά 

ζρνιεία. Ο Ινγαξηαζκφο δεκηνπξγείηαη απφ ην παξάβνιν εγγξαθήο πνπ 

παξαθξαηείηαη απφ ηα εηήζηα δίδαθηξα πνπ θαηαβάιινπλ ζην ζρνιείν νη 

καζεηέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ησλ θξνληηζηεξίσλ κέζεο 

εθπαίδεπζεο θαη μέλσλ γισζζψλ. 

Ζ επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά παξαθνινπζνχλ ηδησηηθά 

ζρνιεία δελ θαιχπηεη κφλν αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ απηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Κέζσ ηνπ ΔΙΗΓΔ ρξεκαηνδνηνχληαη νη κεληαίεο απνδνρέο, 

ηα επηδφκαηα θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

επηκνξθψλνληαη ζηα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Θέληξα, νη εθπαηδεπηηθέο 

άδεηεο θαη νη 9κελεο άδεηεο αλαηξνθήο παηδηψλ. Σα πξνλφκηα απηά πνπ 

απνιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηφρν έρνπλ ηελ 

εμνκνίσζή ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ Γεκνζίνπ.  

Δγείξνληαη φκσο εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ απηνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ελδερνκέλσο ζην λέν πιαίζην 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ πνπ εηζάγεη ην ΤΠΔΠΘ λα πξέπεη 

λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ηνπ θαη ε ρξήζε ηνπ.  

 

Έλα άιιν ζεκείν παξέκβαζεο ηνπ Θξάηνπο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε δπζθακςία πνπ επηδεηθλχεη ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην αλαθνξηθά κε ηελ απαξέγθιηηε απφ ηα ηδησηηθά ζρνιεία πηνζέηεζε 

ηνπ σξνιφγηνπ θαη αλαιπηηθνχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Αλ θαη ν λ.682/1977 

πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο παξεθθιίζεσλ, ε δηαδηθαζία πνπ 

απαηηείηαη ζεσξείηαη ηφζν πεξίπινθε πνπ νπζηαζηηθά απνζαξξχλεηαη ε φπνηα 

ζρεηηθή πξνζπάζεηα13. Ζ ηδησηηθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θαηλνηνκηθφηεηα σο πξνο ηηο πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο 

ελζσκαηψλεη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, κε εηζαγσγή καζεκάησλ 

επηινγήο, ηε δεκηνπξγία «νκίισλ» δξαζηεξηνηήησλ, ηελ εθκάζεζε δεχηεξεο 

                                                           
13 Λ. Αιηβηδάηνο, "Σν άξζξν 16, ηα πξηλ θαη ηα κεηά" 
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μέλεο γιψζζαο πνιχ πξηλ μεθηλήζεη ν δηάινγνο γηα ηέηνηνπ είδνπο επηινγέο ζην 

δεκφζην ζρνιείν, θ.α. Παξά ηελ θξηηηθή φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

αλαπηχζζνληαη απιψο σο πξφζζεηεο πεγέο εζφδσλ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

εθπαηδεπηεξίσλ, ε νινέλα θαη δηεπξπλφκελε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε απηέο 

θαλεξψλεη φηη θαιχπηνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ 

ιεηηνπξγηθά έλα ζπλνιηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα φηαλ ζπγθξίλεηαη κε 

αληίζηνηρα ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο (Θεθάιαην 3), είλαη 

ηδηαίηεξα κνλνιηζηθφ θαη δελ έρεη κεηαζρεκαηηζηεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, παξά ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, ηελ νηθνλνκία θαη ην 

παγθφζκην γίγλεζζαη. Οη αιιαγέο απηέο ζα έπξεπε λα νδεγήζνπλ ζε κηα 

ειαζηηθνπνίεζε φρη ησλ ππιψλσλ κάζεζεο, αιιά ελδερνκέλσο ηνπ ηξφπνπ 

παξάδνζεο, ηεο χιεο θα ηεο δηάλζηζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε λέα 

καζήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ λέσλ 

γελεψλ. Δληνχηνηο, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην δελ επηηξέπεη παξεθθιίζεηο απφ 

ην πξφγξακκα πνπ νξίδεη, γεγνλφο πνπ δξα πεξηνξηζηηθά φρη απιψο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηδησηηθνχ ππιψλα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, αιιά ζηε 

ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα, φπσο 

απνδεηθλχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζην δηαγσληζκφ PISA 

ηνπ ΟΟΑ πνπ αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθάιαην. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη ν ππεξβνιηθφο 

παξεκβαηηζκφο ηνπ Θξάηνπο ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, θαη ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ζην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ηδησηηθά 

ζρνιεία θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ. Παξ‟ φιν πνπ ε αλάπηπμε ηδησηηθήο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνβιέπεηαη θαη πεξηθξνπξείηαη απφ ην 

χληαγκα, νη ηδηνθηήηεο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ αληηκεησπίδνληαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο σο ερζξνί ηνπ δεκνζίνπ ζρνιείνπ θαη φρη σο αλαπφζπαζην κέξνο 

ελφο ζπλνιηθνχ εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη 

θαη ζηνπο δχν ππιψλεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζην πεδίν απηφ είλαη ην ζρεηηθφ ρσξίν απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

Οκνζπνλδίαο Ηδησηψλ Δθπαηδεπηψλ Ιεηηνπξγψλ Διιάδνο (ΟΗΔΙΔ) πνπ 

αλαθέξεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ «ελίζρπζε ηνπ δεκνζίνπ, θνηλσληθνχ θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θάζε κνξθήο, ηχπνπ θαη 

βαζκίδαο»14. Δίλαη κάιινλ παξάδνμν ην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη 

                                                           
14 http://www.oiele.gr/?%CA%C1%D4%C1%D3%D4%C1%D4%C9%CA%CF  

http://www.oiele.gr/?%CA%C1%D4%C1%D3%D4%C1%D4%C9%CA%CF
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εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί ζηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα δε δειψλνπλ σο θχξην 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ ππνθιάδνπ ζηνλ νπνίν νη ίδηνη εξγάδνληαη.   

Αμηνζεκείσην, επίζεο, ζεσξείηαη ην γεγνλφο πσο νη επηρεηξήζεηο ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νχηε ζηηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ή ην ΔΠΑ. 

αθψο, ε παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ δε κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε άιινπο 

ηνκείο αλάπηπμεο ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ιφγσ ηεο ζεκειηψδνπο 

επίδξαζήο ηεο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη θαη‟ επέθηαζε ζην κέιινλ ηεο 

ρψξαο. Δίλαη έλα πεδίν πνπ απαηηεί πξνζεθηηθέο ελέξγεηεο θαη έλαλ ζπλνιηθφ 

ζρεδηαζκφ, πνπ λα αληηκεησπίδεη φκσο δίθαηα θαη ελδερνκέλσο 

ζπκπιεξσκαηηθά ηα πξνβιήκαηα θαη ζηνπο δχν ππιψλεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

δηαηήξεζε ζηξεβιψζεσλ θαη ζε απηφλ ηνλ ζχιαθα αλάπηπμεο, ζην ζεκεξηλφ 

ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, δελ επηηξέπεη έλα επξχηεξν ζρεδηαζκφ πνπ 

ζα νδεγνχζε ζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ην θξάηνο, αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη έκθαζε ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

Ζ δηεζλήο εκπεηξία, ηδηαίηεξα ησλ θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ, δηδάζθεη φηη γηα 

κηθξέο νηθνλνκίεο φπσο ε Διιάδα, ππάξρνπλ ηξεηο θαηαιχηεο επηηπρίαο ζηνλ 

απαηηεηηθφ θφζκν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ: 

Πξψηνλ, ε επέλδπζε ζην „ηξίγσλν ηεο γλψζεο‟: παηδεία, έξεπλα θαη αλάπηπμε, 

θαηλνηνκία. Γεχηεξνλ, ν απνηειεζκαηηθφο ζπλδπαζκφο θξάηνπο θαη αγνξάο, 

επειημίαο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Σξίηνλ, ε ηζρπξή ζεζκηθή ζπγθξφηεζε θαη 

ην απνηειεζκαηηθφ θξάηνο. 

Απφ απηνχο ηνπο καθξνρξφληνπο παξάγνληεο, κεγαιχηεξε έκθαζε πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ζην „ηξίγσλν ηεο γλψζεο‟: 

παηδεία, έξεπλα θαη αλάπηπμε, θαηλνηνκία. Απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ κφληκα ηελ νιηθή παξαγσγηθφηεηα θαη βνεζνχλ ηελ νηθνλνκία λα 

πξνζαξκνζηεί ζην λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν, απηφο είλαη ν πιένλ ζεκαληηθφο: 

ε Διιάδα πξέπεη, θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, λα επελδχζεη ζηε γλψζε θαη 

ππφ απηφ ην πξίζκα, είλαη απαξαίηεηνο ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ έλαο 

ζπλνιηθφο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ ιακβάλεη ππ‟ φςε θα ηνλ ππιψλα ηεο 

ηδησηηθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα απηφλ δε ζπληζηά εκπφδην ζηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά παξάκεηξν πνπ πξέπεη λα ελζσκαησζεί 
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ιεηηνπξγηθά ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη κηα επξχηεξε 

αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ 

ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ Δ ΥΩΡΔ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 

Θαζψο ε Διιάδα απνηειεί έλα απφ ηα παιαηφηεξα κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη έλα εθ ησλ πξψησλ ηνπ λνκηζκαηηθνχ νκίινπ ηεο Δπξσδψλεο, ε 

ζχγθξηζε ησλ εγρψξησλ εμειίμεσλ ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ηεο ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., αιιά θαη ηνπ επηπέδνπ 

ζην νπνίν βξίζθνληαη πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

είλαη αλαγθαία γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: α) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε ηεο 

ρψξαο ζε ζρέζε κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη λα εθηηκεζνχλ ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα ή κεηνλεθηήκαηά ηεο θαη  β) γηα λα αλαδεηρζνχλ θαηεπζχλζεηο 

πξνο ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα θηλεζνχλ νη φπνηεο πξνζπάζεηεο/πνιηηηθέο 

κεηαξξπζκίζεσλ.  

Ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν ζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ 

ηεθηαηλφκελσλ δηεζλψο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ζπγθξίζεσλ, κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ εθζέζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη έρνπλ 

ζπλαθείο ζηφρνπο θαη πεξηερφκελν. Κηα ηέηνηα κειέηε είλαη ε έθζεζε «Private 

Education in the European Union» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2000)15 πνπ 

αλαιχεη ηηο εμειίμεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, (πιελ Θχπξνπ, Κάιηαο, ινβαθίαο θαη 

ινβελίαο), θαζψο επίζεο θαη ζηηο Γαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νπεδία. Ζ 

κειέηε εζηηάδεη ζηελ παξερφκελε απφ ηδηψηεο θαη ηδησηηθνχο θνξείο 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, πξσηνβάζκηα θαη θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

(βαζκίδεο ISCED 1-2, ζχκθσλα κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηεζλνχο ηαμηλφκεζεο ην 1997) θαη θαιχπηεη ζεκαηηθέο πεξηνρέο φπσο:  

α) ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ  

β) νη πξνυπνζέζεηο ίδξπζήο ηνπο  

γ) ν θξαηηθφο έιεγρνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο  

δ) ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηήξησλ  

ε) ε παξνρή θξαηηθήο ζηήξημεο ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν  

ζη) ηα θαηαβαιιφκελα δίδαθηξα θ.α..   

                                                           
15 Έθηνηε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε επηθαηξνπνίεζε απηήο ηεο έθζεζεο. 
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Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ζηα παξαπάλσ θαη ζε 

άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδησηηθήο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη 

ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ, είλαη ε πςειή παξεκβαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαη ε απνπζία ηεο φπνηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην θξάηνο. Σν 

ζηνηρείν απηφ γίλεηαη εληνλφηεξν, εθφζνλ πξνζεγγηζηεί ππφ ην δεδνκέλν φηη 

παξ‟ φιν πνπ ιεηηνπξγνχλ κε επηρνξεγνχκελα απφ ην θξάηνο ηδησηηθά ζρνιεία 

θαη ζε άιιεο ρψξεο εθηφο απφ ηελ Διιάδα (Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Γαιιία, 

Ηηαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην), κφλν ζηελ Διιάδα θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο θσηίαο 

θαη ηεο Λφηηαο Ηξιαλδίαο δε ζπλππάξρνπλ κε επηρνξεγνχκελα ηδησηηθά 

εθπαηδεπηήξηα. Δπηπιένλ, ζε φιεο ηηο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα, ηελ 

Ηηαιία θαη ηηο πεξηνρέο ηεο θσηίαο θαη ηεο Βνξείνπ Ηξιαλδίαο, εθηφο ηνπ φηη ε 

ζπλήζεο κνξθή ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ πεξηιακβάλεη γελλαίεο 

επηρνξεγήζεηο απφ ην θξάηνο, ην κέγεζνο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ ιακβάλνπλ 

απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο μεπεξλά ην 50% ησλ 

ζπλνιηθψλ επηρνξεγήζεσλ ηνπο.  

Κέζα ζε απηφ ην ηζρπξφ ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, ηα ηδησηηθά ζρνιεία 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ζπγθεληξψλνπλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσδψλεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κε-ρξεκαηνδνηνχκελα ηδησηηθά ζρνιεία, ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ επί ηνπ ζπλφινπ φζσλ θνηηνχλ ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, πεξίπνπ 6%. Απηφ ζεκαίλεη φηη ρσξίο θακία κνξθήο 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, ηα ηδησηηθά 

εθπαηδεπηήξηα ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηνξζψζεη λα απνθηήζνπλ ηζρπξή 

παξνπζία ζην εγρψξην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηελ 

εκπηζηνζχλε θάπνησλ γνλέσλ ζηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο πνπ απηά 

πξνζθέξνπλ.  

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε. 

3.1 Γεληθό Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα, φπσο θαη εθείλσλ ζηελ Απζηξία θαη ζηελ Πνξηνγαιία, δηέπεηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλε λνκνζεζία γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Θνηλφ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία πθίζηαηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ελψ ζε κηα κηθξή νκάδα θξαηψλ (Γαλία, 

Ινπμεκβνχξγν, νπεδία) νη βαζηθνί θαλνληζκνί γηα ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε 
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απνηεινχλ ζχλζεζε δηαθξηηήο λνκνινγίαο γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία θαη ηεο 

ηζρχνπζαο γηα ηα δεκφζηα.  

3.1.1. Πξνϋπνζέζεηο Ίδξπζεο Ιδηωηηθώλ ρνιείωλ  

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε ηδησηηθνχ ζρνιείνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο πεξηνρέο απαηηήζεσλ θαη πξνηχπσλ 

ιεηηνπξγίαο.  

α) Δπαγγεικαηηθέο / αθαδεκατθέο/ινηπέο δπλαηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ηδηνθηεηψλ-δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ, δειαδή αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ αιιά θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ εθπαηδεπηεξίσλ  

β) Καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπσο ζρνιηθά θηίξηα, πξφζζεηεο/βνεζεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ππνδνκέο πγείαο θαη αζθάιεηαο, ειάρηζηνο/κέγηζηνο 

αξηζκφο καζεηψλ ζε κηα ηάμε, δειαδή αμηνιφγεζε ησλ ζπλνιηθψλ 

ππνδνκψλ επιη ησλ νπνίσλ δεκηνπξγείηαη έλα ζρνιείν  

γ) Δθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηηο βαζηθέο 

επηδηψμεηο/ζηφρνπο θαη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ (curriculum). 

ηελ Διιάδα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζε νξηζκέλα ηδησηηθά ζρνιεία ηεο 

Ηηαιίαο (scuole paritarie), ηα λενζπζηαζέληα ηδησηηθά κε-ρξεκαηνδνηνχκελα 

απφ ην θξάηνο εθπαηδεπηήξηα νθείινπλ λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο ζε φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ, εθηφο απφ ηηο 

βαζηθέο επηδηψμεηο/ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ζηηο πξψηεο δχν 

ρψξεο) ή ην κέγηζην/ειάρηζην αξηζκφ καζεηψλ (ζηα ηηαιηθά ζρνιεία). Σν 

πιήζνο ησλ θαλνληζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ ζηηο ηξεηο απηέο ρψξεο είλαη ην πςειφηεξν κεηαμχ απηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα. Απφ ηα ζρνιεία πνπ ιακβάλνπλ θξαηηθή 

ελίζρπζε, κφλν εθείλα ηεο Πνξηνγαιίαο, ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο Οιιαλδίαο 

νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε εμίζνπ πνιιά πξναπαηηνχκελα, πξνθεηκέλνπ 

λα μεθηλήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ.   

3.1.2 Σππηθά Πξνζόληα Γηδαθηηθνύ-Γηνηθεηηθνύ Πξνζωπηθνύ  

Δζηηάδνληαο ζηηο θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

3.1, νη αθαδεκατθέο θαη δηδαθηηθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ησλ δηδαζθφλησλ 

είλαη θνηλέο κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Δπξσδψλε. ηελ 

Γαλία θαη ζηελ νπεδία δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα γηα ην δηδαθηηθφ 
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πξνζσπηθφ, φπσο θαη ζηα κε επηρνξεγνχκελα ηδησηηθά ζρνιεία ζηελ Κεγάιε 

Βξεηαλία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ Απζηξία, ζηε Γεξκαλία, ζην 

Ινπμεκβνχξγν θαη ζηελ Οιιαλδία, ε επάξθεηα ησλ θαζεγεηψλ πξνζεγγίδεηαη, 

πέξαλ ησλ επηζηεκνληθψλ/δηδαθηηθψλ πξνζφλησλ ηνπο, θαη κε θξηηήξηα εζηθήο 

ή θαιήο δηαγσγήο. 

Ζ Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη επίζεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. (10 

απφ ηηο 15), ζηηο νπνίεο ηα πξνζφληα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά (επαγγεικαηηθά, 

νηθνλνκηθά θιπ.) φζσλ ίδξπζαλ ή αζθνχλ ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ειέγρνληαη 

απζηεξά. Δπηπξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εζληθφηεηα ή ηελ 

ηζαγέλεηα απηψλ ησλ πξνζψπσλ έρνπλ θαζνξηζηεί πέξα απφ ηελ Διιάδα, ζηελ 

Γαιιία, ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Απζηξία. 

3.1.3 Καηαιιειόηεηα ρνιηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ/Τπνδνκέο Αζθάιεηαο 

& Τγείαο  

ε επίπεδν θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζπγθεθξηκέλνη 

φξνη πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, φπσο επίζεο 

ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο, αιιά θαη ηηο ππνδνκέο πγείαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, 

ηα θξηηήξηα γίλνληαη αθφκα πην απζηεξά, εηδηθά απηά πνπ αθνξνχλ ζηηο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ην ζρνιηθφ εμνπιηζκφ. ηελ Διιάδα, φπσο 

θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ην Βέιγην, ππάξρνπλ, πέξαλ ησλ παξαπάλσ 

θαλνληζκψλ, πξφζζεηνη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζην κέγηζην αξηζκφ καζεηψλ 

αλά ηάμε, ελψ ζηελ Ηξιαλδία, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ νπεδία γηα ηνλ ειάρηζην 

αξηζκφ. 

3.1.4 Πεξηερόκελν Δθπαίδεπζεο  

Πξνρσξψληαο ζηελ ηειεπηαία, επξεία θαηεγνξία πξναπαηηνχκελσλ γηα ηελ 

ίδξπζε ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, ζε εθείλα πνπ θαιχπηνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν, ζε πέληε ρψξεο (Γαλία, Γεξκαλία, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία θαη 

νπεδία), ηα ηδησηηθά ζρνιεία πξέπεη λα θηλνχληαη επί ησλ λνκνζεηηθά 

θαζνξηζκέλσλ γεληθψλ επηδηψμεσλ θαη ζηφρσλ ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, έρνπλ ζεζπηζηεί ζηελ Διιάδα, ην Βέιγην, ηελ Ηζπαλία, ην 

Ινπμεκβνχξγν, ηελ Φηλιαλδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηα αλαγλσξηζκέλα 

απφ ην θξάηνο ηδησηηθά ζρνιεία ζηελ Ηξιαλδία. Κεηαμχ απηψλ ησλ ρσξψλ, 

κφλν ζηελ Ηξιαλδία, ζηε Φηλιαλδία ζηελ Διιάδα θαη ζε ιίγα ζρνιεία ζην 
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Ζλσκέλν Βαζίιεην, επηβάιιεηαη ε αθξηβήο εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ρσξίο δπλαηφηεηα παξεθθιίζεσλ. 

πλνιηθά, κε βάζε ην πιήζνο θαη ηελ απζηεξφηεηα ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

αμηνινγνχληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε ή/θαη ηε κεξηθή επηρνξήγεζε απφ ην 

θξάηνο ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ, ε Διιάδα, θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο νη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν εχξνο ξπζκηζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζηελ ηδησηηθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, κε ηελ Ηηαιία λα 

αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 3.1 

Βαζηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πνπ πξνζθέξνπλ 
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ζρνιηθφ έηνο 1999/2000 

  

Πξνζόληα θαη 
ραξαθηεξηζηηθά 

αηόκωλ/νληνηήηωλ: 

επαγγεικαηηθά/ 
αθαδεκαϊθά/ινηπά 

Φπζηθέο ζπλζήθεο 
Δθπαηδεπηηθό 
πεξηερόκελν 

 
Σχπνο ηδησηηθνχ 

ζρνιείνπ 
Ηδξπηήο/ 

Γηαρεηξηζηήο 

Γηεπζπλη
ήο 

ζρνιείνπ/ 
δηδαθηηθφ 
πξνζσπηθ

φ 

Θηίξηα & 
εγθαηαζηάζεη

ο, πγεία & 
αζθάιεηα 

Διάρηζηνο
/Κέγηζηνο 
αξηζκφο 

εγγξαθψλ 

Βαζηθνί 
ζθνπνί/ 

Αληηθεηκελ
ηθνί 

ζηφρνη  

Γηδαθηέα 
χιε 

Βέιγην ια  • • • • • 

Γαλία ια   • • •  

Γεξκαλία ια • • •  •  

Διιάδα ια • • • •  • 

Ηζπαλία ια  • •   • 

Γαιιία Hors contrat • • •  •  

Ηξιαλδία 

Θξαηηθά 
αλαγλσξηζκέλα 

 • • •  • 

Κε θξαηηθά 

αλαγλσξηζκέλα 
      

Ηηαιία 

Private autorizzate • • •    

Paritarie • • •  • • 

Parificate • • •  • • 

Con presa d‟atto • • •    

Ινπμ/ξγν 
Πξσηνβάζκηα  •    • 

Γεπηεξνβάζκηα • • •   • 

Οιιαλδία ια • •  • • • 

Απζηξία 

Δηδηθφο ηχπνο 
ζρνιείνπ 

• • •   • 

Schule mit eigenem 
Organisationsstatut 

• • •    

Πνξηνγαιία ια • • • • •  

Φηλιαλδία Τπφ θξαηηθή επίβιεςε • • •   • 

νπεδία ια    • •  

Ζλ. Βαζίιεην 
(Αγγιία, 

Οπαιία, Β. 
Ηξιαλδία) 

Αλεμάξηεηα • • • •  • 

CTCs/CCTAs  • • •  • 

Ζλ. Βαζίιεην  • • • •  • 
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(θσηία) 

Πεγή: Private education in the European Union, Eurydice, 2000, ζει. 17.  

• Θεζκνζεηεκέλα πξναπαηηνχκελα ζηνλ ηνκέα απηφ        

         Ηδησηηθά, κε-επηδνηνχκελα ηδησηηθά ζρνιεία 

εκεηώζεηο: Οη βαζηθνί ζθνπνί θαη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη νξίδνληαη σο ην γεληθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα δηδαζθαιία, αλαθεξφκελν ζηα επίπεδα γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα 

απνθηεζνχλ. Ζ δηδαθηέα χιε πεξηιακβάλεη βαζηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο, αιιά 

θαη ιεπηνκέξεηεο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ππνελνηήησλ απηψλ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα θάλνληαο 

αλαθνξά ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ζην νπνίν ε θαζεκηά πξέπεη λα δηδάζθεηαη. 

Γαιιία: ηα ζρνιεία δε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα contrat simple/contrat d‟association 

κέρξη νη ηάμεηο λα έρνπλ ιεηηνπξγήζεη πέληε ρξφληα (κεηψλεηαη ζε έλα έηνο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο). 

Ιηαιία: Απφ ην Κάξηην 2000 (λφκνο Λ. 62), ηα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ αηηνχληαη γηα ίζν θαζεζηψο 

κπνξεί λα ην απνθηήζνπλ, εάλ, πέξαλ απφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, 

ιεηηνπξγνχλ κε ζρνιηθφ ζρέδην ζπλεπέο ζηηο αξρέο ηνπ πληάγκαηνο θαη πξνζθέξνπλ 

εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε λνκηθή 

εθαξκνγή.  

Φηλιαλδία: ε θαηεγνξία «θάησ απφ κε θξαηηθή επίβιεςε» πεξηιακβάλεη αξηζκεηηθά πνιχ ιίγα 

ζρνιεία. 

Ηλ. Βαζίιεην: ηα ζρνιεία CTC/CCTA ππάξρνπλ κφλν ζηελ Αγγιία . Οη απαηηήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ 

ησλ καζεηψλ δελ ηζρχνπλ γηα ηελ ίδξπζε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηε Β. Ηξιαλδία. 

 

3.1.5 Κξαηηθόο Έιεγρνο  

Ζ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ επί ησλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηήξησλ ζε θάζε ρψξα επηθνξηίδεηαη ζε θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

είηε/θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ρεδφλ ζην 70% ησλ ρσξψλ ηεο έξεπλαο 

(11/15), ζπγθεθξηκέλν ππνπξγείν ή ππεξεζία ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο έρεη 

ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ηνλ έιεγρν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ επνπηεία 

επηκεξίδεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζην Βέιγην, θαζφηη ζπλππάξρνπλ ζε απηφ ηξεηο 

γισζζηθέο θνηλφηεηεο, ζηε Γεξκαλία (ζηα θξαηίδηα), ζηελ Ηζπαλία (ζηηο 

απηφλνκεο πεξηνρέο) θαη ζηελ Απζηξία. πνπ ε επζχλε ειέγρνπ βξίζθεηαη 

ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, ε αζθνχκελε επνπηεία είλαη θνηλή ζηα δεκφζηα θαη 

ζηα ηδησηηθά ζρνιεία, θαη αλαηίζεηαη ζε παλεζληθφ ζψκα επηζεσξεηψλ ή ζε 

άιιν αλάινγν θνξέα εζληθήο εκβέιεηαο. Ωζηφζν, ζην Βέιγην, ζηελ Γεξκαλία, 

ζηελ Διιάδα, ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Απζηξία, ζπλππάξρνπλ θαη ειεγθηηθνί 

κεραληζκνί ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ θεληξηθφ 

έιεγρν.  

ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο (Γαλία, Φηλιαλδία θαη νπεδία), ε ζπκκφξθσζε ησλ 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ξπζκίζεσλ δελ ειέγρεηαη απφ θάπνην 
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θεληξηθφ θπβεξλεηηθφ κεραληζκφ επηζεψξεζεο. Αληίζεηα κε φ,ηη ζπκβαίλεη ίζσο 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ, ζε απηέο ηηο ρψξεο ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ είλαη αξθεηά απνθεληξσκέλν: ζηε νπεδία, νη δεκνηηθέο αξρέο ζπρλά 

επηζεσξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζρνιείσλ, ελψ ζηε Γαλία, νη γνλείο έρνπλ 

ηελ επζχλε ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ  ηδησηηθψλ εθπαηδεπηήξησλ. 

Δλαιιαθηηθφ ζρήκα ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ απνηειεί ην εκη-απηφλνκν, 

απηνδηνηθνχκελν ζψκα επηζεσξεηψλ ζηελ Οιιαλδία, πνπ δηαζέηεη αξθεηά 

κεγάιε απηνλνκία, αλ θαη ε ζπλνιηθή θαη ηειηθή επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ – δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ - παξακέλεη αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο.  

Οη ζπλήζεηο πεξηνρέο ειέγρνπ είλαη παξφκνηεο κε απηέο ζηηο νπνίεο 

επηβάιινληαη θαη νη αληίζηνηρνη θαλνληζκνί δειαδή: α) ζην επίπεδν ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, β) ζην επίπεδν ησλ 

ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ππνδνκψλ πγείαο θαη 

αζθάιεηαο, ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηάμε θαη γ) ζην επίπεδν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη πεξηερνκέλνπ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ 

ζπνπδψλ (Πίλαθαο 3.2). Δπηπιένλ, ζε πνιιέο ρψξεο ππάξρεη εμνλπρηζηηθφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ηα ηδησηηθά ζρνιεία 

επηρνξεγνχληαη ή φρη απφ ην θξάηνο. ε ηέζζεξηο ρψξεο (Βέιγην, Γαιιία, 

Διιάδα, Ηζπαλία), ηα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία16 ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο ππφθεηληαη ζε έιεγρν ζηα ίδηα –εθ ησλ παξαπάλσ- πεδία 

θαλνληζκψλ Ωζηφζν, αλάκεζα ζηηο ρψξεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

επηρνξεγνχκελα εθπαηδεπηήξηα, κφλν ζηελ Διιάδα εμεηάδνληαη φιεο νη 

πεξηνρέο θαλνληζκψλ θαη νη ππνθαηεγνξίεο ηνπο, πθίζηαηαη δειαδή θαζνιηθφο 

θξαηηθφο έιεγρνο. 

 

                                                           
16

 Μετά την εφαρμογή του ν.1566/1985, τα ιδιωτικά δημοτικά ςχολεία υπόκεινται και ςτον 

περιοριςμό να λειτουργοφν με μζγιςτο αριθμό 12 τμημάτων. 
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Πίλαθαο 3.2 

Θξαηηθφο έιεγρνο ζηε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ππνρξεσηηθήο 
εθπαίδεπζεο, ζρνιηθφ έηνο 1999/2000 

 
Σχπνο ηδησηηθνχ 

ζρνιείνπ 

Γηδαθηηθφ 
πξνζσπηθφ/ 

πξφηππα 

Θηίξηα & 
εγθαηαζηάζεηο, 

πγεία & 
αζθάιεηα 

Διάρηζηνο/
Κέγηζηνο 
αξηζκφο 
καζεηψλ 

Γηδαθηέα χιε 
Υξεκαην-
νηθνλνκηθή 
δηνίθεζε 

Βέιγην ια • • • • • 

Γαλία ια  • •   

Γεξκαλία ια • •    

Διιάδα ια • • • • • 

Ηζπαλία ια • •  • • 

Γαιιία 

Établissements sous 
contrat 

• •  • • 

Établissements hors 
contrat 

• •   • 

Ηξιαλδία 

Θξαηηθά 
αλαγλσξηζκέλα 

• • • •  

Κε θξαηηθά 
αλαγλσξηζκέλα 

•     

Ηηαιία 

Private autorizzate • •    

Paritarie • •  • • 

Parificate • •  • • 

Con presa d‟atto  •    

Legalmente 
riconosciute 

• •  •  

Pareggiate • •  •  

Ινπμ/ξγν 
Πξσηνβάζκηα •   • • 

Γεπηεξνβάζκηα • •  • • 

Οιιαλδία ια •  • • • 

Απζηξία 

Δηδηθφο ηχπνο ζρνιείνπ • •  •  

Schule mit eigenem 
Organisationsstatut 
und Öffentlichkeitsrecht 

• •  •  

 

Schule mit eigenem 
Organisationsstatut 
ohne 
Öffentlichkeitsrecht 

• •    

Πνξηνγαιία 

Κε παξάιιειν 
θαζεζηψο 

• •  • • 

Κε απηφλνκν θαζεζηψο • •    

Φηλιαλδία 
Θάησ απφ θξαηηθή 
επίβιεςε 

• •  •  

νπεδία ια • • • 
Θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο 
 

Ζλ. Βαζίιεην 
(Αγγιία, 
Οπαιία, Β. 
Ηξιαλδία) 

Αλεμάξηεηα • •    

CTCs/CCTAs • •  • • 

Ζλ. Βαζίιεην 
(θσηία) 

 • • • •  

Πεγή: Private education in the European Union, Eurydice, 2000, ζει. 23.  

• Ο ηνκέαο απηφο είλαη ππφ θξαηηθφ έιεγρν                     

Ηδησηηθά, κε-επηδνηνχκελα ηδησηηθά ζρνιεία 

Γεξκαλία: ν έιεγρνο πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ αζθείηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

ησλ θξαηηδίσλ (Länder). 

Ιζπαλία: ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε ησλ ηδησηηθψλ, κε επηδνηνχκελσλ απφ ην θξάηνο 

ζρνιείσλ δελ ππφθεηηαη ζε θξαηηθφ έιεγρν. 
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Οιιαλδία: ηφζν ηα δεκφζηα φζν θαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία απνιακβάλνπλ κεγάιε απηνλνκία 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ζρνιείνπ, σζηφζν ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ηα ειάρηζηα ηθαλνπνηνχκελα πξφηππα.  

Απζηξία: γηα ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα θέξνπλ ηε ζεζκηθή νλνκαζία εηδηθνχ ηχπνπ 

ζρνιείνπ θαη ηα νπνία έρνπλ θαη θξαηηθή αλαγλψξηζε, ε λνκηθή θαη ε εθπαηδεπηηθή επηζεψξεζε 

είλαη ίδηα κε εθείλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηφζν ζε έθηαζε θαη φζν θαη ζε έληαζε. 

Φηλιαλδία: ε θαηεγνξία «θάησ απφ κε θξαηηθή επίβιεςε» πεξηιακβάλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πνιχ ιίγα ζρνιεία. 

νπεδία: δελ ππάξρνπλ εηδηθνί θαλνληζκνί γηα ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ησλ εθπαηδεπκέλσλ 

δαζθάισλ, αιιά ε Δζληθή Αξρή γηα ηελ Δθπαίδεπζε παξαθνινπζεί ηνλ αξηζκφ ηνπο ζηα 

αλεμάξηεηα ζρνιεία θαη εάλ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο, ζπδεηά ην ζέκα κε ην ζρνιείν. 

Ηλ. Βαζίιεην (Αγγιία): ηα ζρνιεία CTC/CCTA είλαη ειεχζεξα ζε κεγάιν βαζκφ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζέκαηα, εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ηελ επηρνξήγεζε, αιιά 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαη επηζεψξεζε.  

 

3.1.6 Κξαηηθή Υξεκαηνδόηεζε ηεο Δπηρνξεγνύκελεο Ιδηωηηθήο 

Δθπαίδεπζεο  

Ζ Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηε –κηθξή- νκάδα θξαηψλ ηεο Δ.Δ., ζηηο νπνίεο 

θαλέλα απφ ηα ηδησηηθά ζρνιεία ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο δελ 

ρξεκαηνδνηείηαη ή επηδνηείηαη κε θάπνηα κνξθή απφ ην θξάηνο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ην πεξηερφκελν θαη ε έθηαζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο-κέιε, θαζψο 

απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα επηρνξεγνχκελα απφ ην θξάηνο ηδησηηθά ζρνιεία 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ιακβάλνπλ ζπλήζσο μερσξηζηέο ρξεκαηνδνηήζεηο 

ζηηο παξαθάησ επηκέξνπο θαηεγνξίεο δαπαλψλ: έμνδα πξνζωπηθνύ, 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη δαπάλεο γηα ηνλ θεθαιαηνπρηθό εμνπιηζκό 

θαη ηα θηίξηα. ηελ νπεδία θαη ζηελ Γαλία, ε παξερφκελε ζηήξημε δελ 

αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζρνιηθψλ εμφδσλ, αιιά ζπλίζηαηαη ζε έλα 

ζπλνιηθφ πνζφ ην νπνίν θαη κπνξεί λα θαηαλεκεζεί απφ ηα ζρνιεία θαηά ην 

δνθνχλ. 

Πξνρσξψληαο ζηελ εμέηαζε ησλ αθνινπζνχκελσλ απφ ην θξάηνο πξαθηηθψλ 

ζηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, ζε εθηά ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, (Απζηξία, Βέιγην, 

Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Φηλιαλδία), ηα έμνδα πξνζωπηθνύ 

αλαιακβάλνληαη απφ απηφ θαζ‟ νινθιεξίαλ (Πίλαθαο 3.3). Σα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ην θξάηνο ζην Βέιγην, ζηε Γεξκαλία, ζηελ 



58 
 

Ηζπαλία, ζηελ Οιιαλδία, ζηελ Πνξηνγαιία17, θαη ζηελ Φηλιαλδία. Κεξηθή 

θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηήξησλ γίλεηαη 

ζηελ Ηξιαλδία θαη ζην Ινπμεκβνχξγν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα έμνδα 

θεθαιαίνπ απνηεινχλ ην θνκκάηη ησλ δαπαλψλ πνπ ζπλήζσο δελ 

αλαιακβάλεηαη απφ ην θξάηνο. Κφλν ζηελ Οιιαλδία νη δεκφζηεο αξρέο 

αλαιακβάλνπλ ηελ αγνξά, θαηαζθεπή, ελνηθίαζε θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ 

ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηήξησλ. ε άιιεο ρψξεο (πρ. Βέιγην, Γεξκαλία, Ηξιαλδία 

θαη Φηλιαλδία), νη δαπάλεο πνπ ππάγνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία  

επηδνηνχληαη κεξηθψο. 

Γηαπηζηψλεηαη επνκέλσο φηη επηθξαηεί πνηθηινκνξθία πνιηηηθψλ σο πξνο ην 

εχξνο θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηα επηρνξεγνχκελα 

ηδησηηθά ζρνιεία. Ζ Οιιαλδία θαη ε νπεδία εκθαλίδνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν 

ρξεκαηνδφηεζεο ηφζν σο πξνο ηνπο ζθνπνχο ησλ δαπαλψλ πνπ επηρνξεγνχλ, 

ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη φινη νη παξαπάλσ, φζν θαη σο πξνο ην 

χςνο ηεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε θζάλεη ην 100% ηεο 

πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο. Έπεηαη ην Βέιγην, ζην νπνίν, ζε αληίζεζε κε ηηο 

ππφινηπεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, ηα έμνδα θεθαιαίνπ δελ θαιχπηνληαη πιήξσο.  

                                                           
17 Κφλν ζηα εθπαηδεπηήξηα κε ζπκβφιαην ζπλάθεηαο (contrato de associação) κε ην θξάηνο. 
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Πίλαθαο 3.3 

Δπίπεδν δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα θξαηηθά επηδνηνχκελε ηδησηηθή 
εθπαίδεπζε, ζρνιηθφ έηνο 1999/2000 

Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε  Καηώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Θεθαιαηνπρηθφο 
εμνπιηζκφο 

Ιεηηνπξγηθά 
έμνδα 

Πξνζσπηθφ  
Θεθαιαηνπρηθφο 

εμνπιηζκφο 
Ιεηηνπξγηθά 

έμνδα 
Πξνζσπηθφ 

   Βέιγην    

   Γαλία    

?   Γεξκαλία ?   

(-) (-) (-) Διιάδα (-) (-) (-) 

?   Ιζπαλία ?   

0   Γαιιία    

   Ιξιαλδία    

   Ιηαιία (-) (-) (-) 

   Λνπμ/ξγν    

   Οιιαλδία    

0 0  Απζηξία 0 0  

0   
Πνξηνγαιία 
(contrato de 
Associação) 

0   

0   
Πνξηνγαιία 
(contrato de 
patrocínio) 

0   

   Φηλιαλδία    

   νπεδία    

(-) (-) (-) 
Ηλ. Βαζίιεην 
(CTCs/CCTAs) 

?   

(-) (-) (-) 
Ηλ. Βαζίιεην 
(αλεμάξηεηα) 

(-) (-) (-) 

0%  1-49% 50-99% 100% ; κε πξνζδηνξηζκέλν % 

Πεγή: Private education in the European Union, Eurydice, 2000, ζει. 25.  

(-): δελ επηδνηείηαη ζε απηφ ην επίπεδν ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε απφ δεκφζηεο αξρέο. 

Ιζπαλία: Οη επηδνηήζεηο ζε θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ θαιχπηνπλ ηε ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ.  

 

Λεφηεξε πιεξνθφξεζε σο πξνο ην είδνο ησλ δαπαλψλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πνπ 

θαιχπηνπλ δεκφζηνη θνξείο παξέρεηαη ζηνλ Υάξηε 1, απφ πξφζθαηε έθζεζε 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο18. Ωζηφζν, ζε απηφ ηνλ ράξηε δελ απνζαθελίδεηαη 

ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά θαηεγνξία δαπαλψλ. 

 

 

                                                           
18 Έθζεζε «Key Data on Education in Europe 2009», Eurydice network, European Commission, 

2009. 
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Υάξηεο 1: Γεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζε επηδνηνχκελα ηδησηηθά ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο θαη θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

δεκφζηα ζρνιεία (ζε φξνπο πνζψλ ή κεζφδνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζψλ 

απηψλ), ζρνιηθφ έηνο 2006/07 

 

 

BE de: Βέιγην-γεξκαλφθσλε θνηλφηεηα, LU: Ινπμεκβνχξγν, ΜΣ: Κάιηα, LI: Ιηρλελζηάηλ,IT: 

Ηηαιία 

Βέιγην: Θξαηηθά επηδνηνχκελα ηδησηηθά ηδξχκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ ηνπο γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα γηα ηηο ακνηβέο ηνπ κε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο ηα ζρνιεία πνπ δηνηθνχληαη απφ ηηο επαξρίεο θαη ηνπο δήκνπο, ελ αληηζέζεη κε ηα 

ζρνιεία πνπ δηνηθνχληαη απφ ηελ Θνηλφηεηα, ηα νπνία ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα κε 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

Γεξκαλία: είηε ην Länder θαηαλέκεη επηδφηεζε (κε ζηαζεξφ πνζνζηφ) ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα 

ππφςε ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ πνπ αθνξά ε επηδφηεζε, 

είηε ελαιιαθηηθά ηα ζρνιεία κπνξεί λα θαηαγξάθνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα 

ιάβνπλ ζε αληάιιαγκα επηδφηεζε πνπ θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ απηψλ. 

Ιηαιία: ηα ηδησηηθά δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία ιακβάλνπλ επηδφκαηα γηα έξγα (projects) ή 

παξαθνινπζνχλ ζε απηά καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Λεηνλία: ηα ηδησηηθά ζρνιεία κπνξεί λα ππνγξάςνπλ κηα ζπκθσλία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη λα 

ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε αλάινγα κε ηα έμνδα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί αλά καζεηή. Σα έμνδα απηά 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή αξρή. 

Ληζνπαλία: έλα λέν ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε έλα θαηά θεθαιήλ κνληέιν, ην νπνίν 

ππάξρεη απφ ην 2002 γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γηα θάπνηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη 

Ίδιο ποςό/μζθοδοσ 

υπολογιςμοφ 

Διαφορετικό 

ποςό/μζθοδοσ 

υπολογιςμοφ 

Για όλεσ τισ κατηγορίεσ εξόδων (και για ακίνητα) 

Για διδακτικό και μη προςωπικό+λειτουργικά ζξοδα 

Για διδακτικό και μη προςωπικό 

Για διδακτικό προςωπικό 

Στην περίπτωςη όλων των κατηγοριών εξόδων Ιδιωτικά ςχολεία μη κρατικά επιδοτοφμενα 
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Κφλν γηα ηα έμνδα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κνληέιν απηφ ιακβάλεηαη επηδφηεζε, πνπ είλαη ίδηα 

κε εθείλα ζην δεκφζην ηνκέα.  

Πνξηνγαιία: ν ράξηεο δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ θξαηηθά επηδνηνχκελσλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 

κε ζπκβάζεηο εηαηξηθήο ζρέζεο (partnership contracts). Σα θξαηηθά επηδνηνχκελα ηδησηηθά 

ζρνιεία κε ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ιακβάλνπλ επηδνηήζεηο θαη είλαη αξθεηέο θνξέο ιηγφηεξεο απφ 

ηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ ζρνιεηψλ, αλεμαξηήησο ηελ θαηεγνξία ησλ εμφδσλ. 

Ρνπκαλία: θάπνηα εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε δηαλέκεηαη ζε φια ηα ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα 

αγνξαζηεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

Ηλ. Βαζίιεην (Αγγιία): παξφιν πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ δελ είλαη θξαηηθά 

επηδνηνχκελε, νξηζκέλα ηδησηηθά ζρνιεία, γλσζηά σο Αθαδεκίεο, επηδνηνχληαη. Σα ζρνιεία απηά, 

ηα νπνία ηδξχζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο γηα λα εμππεξεηήζνπλ θπξίσο 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο, ιακβάλνπλ πςειή επέλδπζε ζε θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ θαηά 

ην ζηάδην ίδξπζήο ηνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ είλαη παξφκνηα κε εθείλε ησλ 

δεκφζησλ ζρνιείσλ ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο, αιιά ε κεζνδνινγία δηαθέξεη, θαζψο 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε αληί απφ ηελ ηνπηθή αξρή. 

Σνπξθία: κφλν ηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο ηδησηηθά ζρνιεία είλαη θξαηηθά επηδνηνχκελα. Σν πνζφ 

ηεο επηδφηεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θάζε ρξφλν βάζεη ηνπ αλά κνλάδα θφζηνπο αλά 

καζεηή. 

 

3.1.7 Πιεξωκή Γηδάθηξωλ  

Σν χςνο ησλ δηδάθηξσλ πνπ θαινχληαη λα πιεξψζνπλ νη γνλείο ησλ νπνίσλ ηα 

παηδηά θνηηνχλ ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα εμαξηάηαη, φπσο είλαη αλακελφκελν, 

απφ ην εάλ απηά ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο θαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Γεληθά, ζε ρψξεο ησλ νπνίσλ ηα ηδησηηθά ζρνιεία 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ιακβάλνπλ ίδηνπ ή παξφκνηνπ επηπέδνπ 

επηρνξήγεζε κε ηα δεκφζηα, νη καζεηέο δελ θαηαβάιινπλ δίδαθηξα, 

αλεμαξηήησο ηνπ εάλ θνηηνχλ ζε δεκφζην ή ζε ηδησηηθφ ζρνιείν (Βέιγην, 

Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Φηλιαλδία, νπεδία19). ε 

νξηζκέλεο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε θξαηηθή επηρνξήγεζε δελ επαξθεί γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εμφδσλ ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηήξησλ επηβάιινληαη δίδαθηξα, ηα 

νπνία ζπγθξαηνχληαη ζε ρακειά επίπεδα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

δηαθξίζεηο εηο βάξνο παηδηψλ απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

(πρ. ζηε Γεξκαλία, ζην Ινπμεκβνχξγν). ε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηελ 

Απζηξία θαη ζηε Γαιιία, ε ρξήζε ησλ εζφδσλ απφ δίδαθηξα είλαη 

«ζηνρεπκέλε», πξνο ηα είδε δαπαλψλ πνπ δελ θαιχπηνπλ νη θξαηηθνί 

ρξεκαηηθνί πφξνη. 

 

                                                           
19 ηελ Ηηαιία δε ρξεψλνπλ δίδαθηξα ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη θάζε 

ρξφλν (scuola elementare parificata) θαη ζηελ Πνξηνγαιία, φζα έρνπλ ζπκβφιαην ζπλάθεηαο 

(contrato de associação) κε ην θξάηνο. 
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Αξωγή πξνο ηηο νηθνγέλεηεο  

Δθηφο απφ ηε κε χπαξμε ή ηελ θαηαβνιή ρακειψλ δηδάθηξσλ, πνιιέο ρψξεο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ θαζηεξψζεη βνεζήκαηα/εληζρχζεηο γηα 

νηθνγέλεηεο κε παηδηά ζηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, αλεμαξηήησο 

ηνπ εάλ απηά θνηηνχλ ζε δεκφζην ή ζε ηδησηηθφ ζρνιείν. Ωο πξνο απηή ηε 

δηάζηαζε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζηηο νηθνγέλεηεο κε παηδηά ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ππάξρνπλ ζρεηηθά πξφζθαηα ζηνηρεία, απφ ηελ 

έθζεζε «Key Data on Education in Europe», ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

(Υάξηεο 2). 

Θαηαξρήλ, θαη ζηηο 27 ρψξεο ηεο ΔΔ έρνπλ ζεζπηζηεί επηδφκαηα ηέθλσλ. 

Υνξεγνχληαη ζπλήζσο απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ. 

Σν χςνο ηνπο θαζνξίδεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 

αξηζκφο θαη ε ειηθία ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

ηελ Βνπιγαξία, ζηελ Ηξιαλδία, ζηελ Ηηαιία, ζηελ Πνξηνγαιία, ζηελ ινβαθία 

θαη ζηελ Σζερία ην πνζφ ηνπ επηδφκαηνο είλαη αλάινγν ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο, ελψ ζηηο Ηζπαλία, Κάιηα, Πνισλία, ινβαθία, ινβελία θαη 

Σζερία, έρεη θαζνξηζηεί αλψηεξν επίπεδν εηζνδήκαηνο (πιαθφλ), έσο ην νπνίν 

ρνξεγείηαη ε επηδνκαηηθή ελίζρπζε. 

 



63 
 

 

Υάξηεο 2: Σχπνη ρξεκαηηθήο βνήζεηαο ζηνπο γνλείο κε παηδηά ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζρνιηθφ έηνο 

2006/07 

 

 

 

Πεγή: Key Data on Education in Europe 2009, Eurydice network, European Commission, ζει. 

131. 

Σν καζεηηθό επίδνκα (study grant) είλαη ηζνδχλακν κε ην επίδνκα ζπνπδψλ ή ην θνηηεηηθφ 

επίδνκα θαη απνηειεί ρξεκαηνδφηεζε γηα εθπαηδεπηηθά καζήκαηα. Γελ πεξηιακβάλνληαη 

εληζρχζεηο γηα καζεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ. 

BE de: Βέιγην-γεξκαλφθσλε θνηλφηεηα, BE fr: Βέιγην-γαιιηθή θνηλφηεηα, LU: Ινπμεκβνχξγν, 

ΜΣ: Κάιηα, LI: Ιηρλελζηάηλ, FR: Γαιιία, NL: Οιιαλδία 

Βνπιγαξία: ε ζπλδπαζκέλε πξνζέγγηζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ θαη ηεο θνξνινγηθήο 

ειάθξπλζεο εηζήρζε ζε πξνζσξηλή βάζε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2006/07. 

Δζζνλία: έλαο κφληκνο θάηνηθνο πνπ είλαη γνληφο ή θεδεκφλαο ελφο παηδηνχ ή άιιν πξφζσπν 

πνπ θξνληίδεη ηξία ή πεξηζζφηεξα αλήιηθα κπνξεί λα έρεη απμεκέλε βαζηθή απαιιαγή απφ ην 

εηζφδεκά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνξνιφγεζήο ηνπ γηα θάζε παηδί κέρξη ηελ ειηθία ησλ 17 

εηψλ, μεθηλψληαο απφ ην δεχηεξν παηδί.  

Πρωτοβάθμια εκπαίδευςη 

 

Μόνο οικογενειακά επιδόματα 

Οικογενειακά επιδόματα + 

φορολογική ελάφρυνςη 

Οικογενειακά επιδόματα + μαθητικά επιδόματα 

Οικογενειακά επιδόματα + μαθητικά επιδόματα + 

φορολογική ελάφρυνςη 
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Μάιηα: νη νηθνγέλεηεο ιακβάλνπλ θνξνινγηθέο κεηψζεηο κφλν γηα ηα δίδαθηξα πνπ θαηαβάιινπλ 

ζε ηδησηηθά ζρνιεία. 

Πνιωλία: ε θνξνινγηθή ειάθξπλζε εηζήρζε ην 2007 θαη ην πνζφ απηήο εμαξηάηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ παηδηψλ. 

Ληρλελζηάηλ: νη γνλείο κπνξεί λα ιάβνπλ καζεηηθά επηδφκαηα γηα ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε κφλν γηα ηα ζρνιηθά νηθνηξνθεία. Σν πνζφ ηνπ επηδφκαηνο πξνζαξκφδεηαη αλάινγα 

κε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ. 

Σνπξθία: γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα δίλνληαη θάπνηεο «ππφ φξνπο κεηαβηβαζηηθέο 

πιεξσκέο». Απηέο είλαη επηπξφζζεηε εηδηθή θαζεκεξηλή βνήζεηα γηα καζεηέο πνπ κέλνπλ ζε 

νηθνηξνθεία (pensions) θαη ζε ζρνιηθά νηθνηξνθεία (boarding θαη bussed schools). Απφ ην 

2003/04, ηα ζρνιηθά βηβιία παξέρνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε δσξεάλ. 

 

Δθηφο απφ ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε 

εμαίξεζε ηελ Θχπξν, ηελ Κάιηα θαη ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, έρνπλ ζεζπηζηεί 

θνξναπαιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο. ε αληίζεζε κε ηα 

επηδφκαηα, νη θνξναπαιιαγέο ζπλήζσο θαζνξίδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ θαη ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, σζηφζν ζην Βέιγην, ζηελ Διιάδα, ζηελ 

Δζζνλία, ζην Ινπμεκβνχξγν θαη ζηε Ρνπκαλία, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ηειηθφ ππνινγηζκφ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ Γεξκαλία, 

ζηελ Γαιιία, ζηελ Διιάδα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζην 

Ινπμεκβνχξγν νη θνξναπαιιαγέο απνηεινχλ ζπλάξηεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο.  

Κηα κνξθή νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, πνπ θαίλεηαη λα επεθηείλεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζε αξθεηέο ρψξεο είλαη νη επηρνξεγήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο. Σέηνηεο 

επηρνξεγήζεηο παξέρνληαη ζηηο αθφινπζεο ρψξεο ηεο Δ.Δ: Απζηξία, Βέιγην, 

Γαιιία, Ηηαιία, Ινπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Οπγγαξία, Πνξηνγαιία θαη ινβαθία. 

ε ηέζζεξηο εμ‟ απηψλ (Βέιγην, Γαιιία, Ινπμεκβνχξγν θαη Οιιαλδία), ε 

επηρνξήγεζε δίλεηαη κφλν ζηνπο καζεηέο ηεο ππνρξεσηηθήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ειεγρζεί ηα νηθνγελεηαθά 

εηζνδήκαηά ηνπο. 

πλνιηθά, ελλέα ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θπξίσο εθείλεο πνπ έρνπλ 

ζεζπίζεη κέηξα επηρνξήγεζεο καζεηψλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δηαζέηνπλ ην 

πην επξχ θάζκα κέηξσλ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά πνπ 

θνηηνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. ε απηά πεξηιακβάλνληαη εθηφο ησλ 

επηρνξεγήζεσλ, ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα θαη νη θνξναπαιιαγέο. Οη 

ππφινηπεο ρψξεο, εληζρχνπλ νηθνλνκηθά ηηο νηθνγέλεηεο ζπλδπαζηηθά, κέζσ 

θνξναπαιιαγψλ θαη επηδνκάησλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο, 
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φπνπ δελ ππάξρνπλ επηδφκαηα αιιά κφλν θνξναπαιιαγέο, θαη απηφ ιφγσ ηνπ 

φηη ήδε αξθεηέο  απφ ηηο παξνρέο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δσξεάλ.  

 Δπηπξφζζεηα ησλ επηδνκάησλ ηέθλσλ, ησλ θνξναπαιιαγψλ ζε νηθνγέλεηεο κε 

παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ησλ 

επηρνξεγήζεσλ ζε απηά, αξθεηέο ρψξεο έρνπλ ιάβεη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα 

ζηήξημήο ηνπο, φπσο κεησκέλε ηηκή εηζηηεξίνπ ή αηέιεηα ζηε κεηαθίλεζε ησλ 

παηδηψλ κε αζηηθέο κεηαθνξέο, νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα δηδαθηηθφ εμνπιηζκφ, 

δσξεάλ δηαλνκή αλαγλσζηηθψλ θ.ι.π..   

 

3.1.8 Ιζόηεηα ηωλ Πξνγξακκάηωλ πνπδώλ, ηωλ Πξνζόληωλ ηωλ 

Γηδαζθόληωλ θαη ηωλ Απνθηνύκελωλ Ιθαλνηήηωλ (κεηαμύ δεκόζηωλ 

θαη ηδηωηηθώλ ζρνιείωλ) 

3.1.8.1 Δθαξκνδόκελα Πξόγξακκα πνπδώλ  

ε εθηά απφ ηηο ρψξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο πξσηνβάζκηαο ή/θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη θνηλά ζηα δεκφζηα θαη ζηα ηδησηηθά ζρνιεία 

(Διιάδα, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ινπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, νπεδία, Φηλιαλδία). 

Τπελζπκίδεηαη φηη, φπσο είρε αλαθεξζεί ζηηο ζρεηηδφκελεο κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, κφλν ζηελ Διιάδα, 

ζηελ Ηξιαλδία, ζηε Φηλιαλδία θαη ζε ιίγα ζρνιεία ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη επαθξηβψο ην εζληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. ηνλ 

αληίπνδα, ζηελ Απζηξία, ζην Βέιγην, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Ηξιαλδία, ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα κπνξνχλ 

λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ εθείλν ησλ δεκφζησλ 

ζρνιείσλ20. «Δλδηάκεζε θαηάζηαζε» απνηεινχλ ρψξεο ζηηο νπνίεο ε εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ απφ ηα ηδησηηθά πνηθίιεη, αλάινγα 

κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαιιία, ζρνιεία 

κε ζπκβφιαην ζπλάθεηαο (contrat d‟ association), πξέπεη λα ηεξνχλ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ηζρχεη ζηα δεκφζηα ζρνιεία, ζρνιεία κε απιφ 

ζπκβφιαην (contrat simple) πξέπεη λα ην έρνπλ σο αλαθνξά  ηνπο, ελψ ζρνιεία 

                                                           
20 ην Βέιγην ε ειεπζεξία σο πξνο ηελ επηινγή νδεγνχ ζπνπδψλ πεξηνξίδεηαη απφ ην βαζκφ 

επηιεμηκφηεηαο γηα επηρνξεγήζεηο. 
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ρσξίο ζπκβφιαην (hors contrat) πξέπεη λα ζέβνληαη βαζηθά πξφηππα γλψζεσλ 

θαη ηθαλνηήησλ21. 

3.1.8.2 Οξγάλωζε εμεηάζεωλ θαη ηίηινη ζπνπδώλ πνπ απνλέκνληαη 

ζηνπο καζεηέο  

Σα ηδησηηθά ζρνιεία ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

παξέρνπλ πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ σο επί ην πιείζηνλ ζην ηέινο ηεο θαηψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κφλν ζην Βέιγην, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία 

νη καζεηέο ιακβάλνπλ απνιπηήξην ζην ηέινο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

αμηνιφγεζε πνπ νδεγεί ζηε βαζκνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνιπηεξίνπ 

επηιέγεηαη-δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ κεκνλσκέλα, 

ρσξίο λα ππάξρεη ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ζε ζπγθεθξηκέλε,  πξφηππε 

δηαδηθαζία.  

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ νξγάλσζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ζηνλ απνλεκφκελν 

ηίηιν ζπνπδψλ απφ ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα κε ηε ιήμε ηεο ππνρξεσηηθήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο ζε θάζε ρψξα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ωζηφζν, νη εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

α) Υψξεο ζηηο νπνίεο ην ζχλνιν ησλ απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ ή κέξνπο 

απηψλ, είλαη θνηλφ ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

ηε Γαιιία, ζηελ Ηξιαλδία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη καζεηέο ησλ 

δεκφζησλ θαη ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζπκκεηέρνπλ ζε εζληθέο εμεηάζεηο. 

ηελ Ηηαιία, ζηελ Οιιαλδία θαη ζηε νπεδία, ηκήκα ησλ εμεηάζεσλ 

πξνζδηνξίδεηαη εθηφο ζρνιείνπ, απφ ηνλ θξαηηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν έρεη 

αλαηεζεί ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα. ηε Φηλιαλδία, ακθφηεξα ηα δεκφζηα 

θαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνλέκνπλ επίζεκα 

πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ. 

β) Υψξεο ζηηο νπνίεο ν ηίηινο ζπνπδψλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

απνλέκεηαη ζηε βάζε αμηνιφγεζεο ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πνπ ηνλ ρνξεγεί. Ωζηφζν, παξφηη ζε απηέο ηηο 

ρψξεο νη εμεηάζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, 

αιιά θαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν, ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπο είλαη θνηλφο. 

Απηφ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο εθαξκφδεηαη ζηελ Απζηξία, ζην Βέιγην, 

                                                           
21 Παξφκνηεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη ζηα ηηαιηθά πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα ηδησηηθά 

ζρνιεία. 
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ζηελ Διιάδα, ζηελ Ηζπαλία, ζην Ινπμεκβνχξγν θαη ζηελ Πνξηνγαιία. 

Αθνινπζείηαη επίζεο ζηελ Ηηαιία, ζηελ Οιιαλδία θαη ζηε νπεδία, ζην 

ζθέινο ησλ απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ πνπ δελ θαζνξίδεηαη απφ ην θξάηνο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλφηεηα ή φρη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ζηελ 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ, νη απνθηνχκελνη ηίηινη ζεσξνχληαη 

παλνκνηφηππνη (ή, ηνπιάρηζηνλ, ηζφηηκνη). 

3.1.8.3 Ιζνηηκία ηνπ επηπέδνπ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ  

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ δηαθέξεη, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζχγθξηζε κε ην δεκφζην. Έλαο απφ ηνπο 

πξνθαλείο ιφγνπο ηεο δηάζηαζεο είλαη ην φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε γίλεηαη 

απφ ηα ίδηα ηα ζρνιεία, ελψ ζηε δεχηεξε, ρσξίο λα απνθιείεηαη κηα δηαδηθαζία 

παξφκνηα κε απηή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (φπσο γίλεηαη π.ρ. ζηε νπεδία), ε 

επηινγή δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο απνθεληξσκέλα, αιιά απφ ηελ αξκφδηα 

θξαηηθή ππεξεζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε φξνπο απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ 

θαη ηθαλνηήησλ, δελ παξνπζηάδνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ εθπαηδεπηήξησλ, ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη ζε θάζε ρψξα ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα/δεμηφηεηεο πνπ νξίδεη ην θξάηνο φηαλ πξνζιακβάλεη εθπαηδεπηηθνχο 

είλαη δηαθνξεηηθά, ηνχην ζπλεπάγεηαη απνθιίζεηο αλάκεζα ζηηο ρψξεο ζε απηφ 

ην πεδίν. 

Δμαίξεζε ζηνλ παξαπάλσ γεληθφ θαλφλα ηζφηεηαο ησλ ηθαλνηήησλ απνηεινχλ 

ε Γαλία θαη ε νπεδία, ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ νξηζηεί απφ ην ππνπξγείν 

Παηδείαο ηεο θάζε ρψξαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ησλ 

δηδαζθφλησλ ζηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα. Δπηπιένλ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηα κε-επηρνξεγνχκελα, αλεμάξηεηα ζρνιεία δελ είλαη 

απαξαίηεην λα έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα 

δεκφζηα ζρνιεία, παξφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπρλά δελ ππνιείπνληαη απηψλ 

ζε κνξθσηηθφ επίπεδν, εκπεηξία θ.ιπ..  

Γεδνκέλεο ηεο ηζφηεηαο ησλ πξνζφλησλ ησλ δηδαζθφλησλ ζηα ηδησηηθά θαη 

ζηα δεκφζηα εθπαηδεπηήξηα, νη κηζζνί ηνπο θηλνχληαη ζηα ίδηα ή ζε παξφκνηα 

επίπεδα ζε πνιιέο ρψξεο (Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, 

Ινπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην-εθηφο ηεο θφηηαο). 

ηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Ηηαιία, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε ηδησηηθά 

εθπαηδεπηήξηα έρνπλ ρακειφηεξεο απνδνρέο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην 
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δεκφζην ηνκέα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ Διιάδα, ε ειάρηζηε ακνηβή ζηα δεκφζηα 

θαη ζηα ηδησηηθά ζρνιεία έρεη εμηζσζεί λνκνζεηηθά πξν πνιινχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ PISA 2009 

Ζ δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε γηα πξνζνληνχρνπο εξγαδφκελνπο κε 

εμεηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο έρεη νδεγήζεη παγθνζκίσο ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

ηξφπσλ αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Θαη κάιηζηα, ε αλάπηπμε απηή 

ζηνρεχεη φρη απιψο ζηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε κηαο κέηξηαο ζε έληαζε γλψζεο εξγαζία, αιιά ζηα πξνζφληα πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη είλαη ζεκειηψδε γηα ηε 

δεκηνπξγία λέαο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. Σνχην ζεκαίλεη πσο νη εξγαδφκελνη 

κε πςειή κφξθσζε επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

κηαο ρψξαο θαη άξα, ηελ θνηλσληθή ηεο επεκεξία.  

Δπηπιένλ, πιεζαίλνπλ νη έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ πσο ηα άηνκα κε πςειά 

πξνζφληα θηλεηνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο γλψζεο θαη 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (generate relatively large externalities in knowledge 

creation and utilization). Δπνκέλσο, ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ ζηνίρεκα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζρεηηθήο πνιηηηθήο. 

ην πιαίζην απηφ, ν ΟΟΑ έρεη αλαπηχμεη ην PISA (Programme for 

International Student Assessment), έλα ηππνπνηεκέλν πξφγξακκα πνπ 

αμηνινγεί ηηο γλψζεηο, ηα πξνζφληα θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζε ηξεηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο: ηηο επηζηήκεο, ηα καζεκαηηθά θαη ηελ αλάγλσζε. 

Δληνχηνηο, ην PISA δελ εμεηάδεη ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ καζεηψλ επί ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ curriculum. Αληηζέησο, νη εξσηήζεηο είλαη 

ζρεδηαζκέλεο κε ηξφπν πνπ λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ 15ρξνλσλ ζε 

δηάθνξεο ρψξεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο ζηε 

κεηέπεηηα πνξεία ηνπο ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, φζν θαη σο ελεξγνί 

πνιίηεο. Δπηπιένλ, αμηνινγείηαη ην εχξνο ηεο αληίιεςήο ηνπο ζε θαζεκεξηλέο 

πξνθιήζεηο ζθέςεο.  

εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη, κέζσ ηνπ PISA παξέρνληαη δείθηεο 

απνηίκεζεο ηεο επίδξαζεο άιισλ παξαγφλησλ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

(πέξαλ απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο), φπσο ην θχιν, ην 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζεο, 

αιιά θαη ην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο.  
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Γηα ην ιφγν απηφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, επηιέρζεθε ε παξάζεζε 

θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ PISA, ιφγσ α) ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

επξείαο απνδνρήο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαη β) ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κέζσ ηεο ζχγθξηζεο κε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Κάιηζηα, 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ απνθαιχπηνπλ ζαθείο ηάζεηο 

άξηζησλ απνηειεζκάησλ ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη ρψξεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πξφηππα αλαθνξάο/ 

ζχγθξηζεο (benchmark) ζε κηα ελδερφκελε αλαδφκεζε ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Σν PISA μεθίλεζε ην 2000 θαη δηεμάγεηαη έθηνηε ζε ηξηεηή βάζε. Θάζε έξεπλα 

PISA απνδίδεη έκθαζε ζε κία απφ ηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: ην 2000 ζηελ 

αλάγλσζε, ην 2003 ζηα καζεκαηηθά θαη ην 2006 ζηηο επηζηήκεο, ελψ ην 2009 

έρνληαο νινθιεξψζεη ηνλ πξψην θχθιν, ε έξεπλα δηεμήρζε μαλά κε έκθαζε 

ζηελ αλάγλσζε.  

Σν πξφγξακκα δηεμάγεηαη απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ειηθίαο 15 εηψλ. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε ρψξα θπκαίλεηαη απφ 4.500 έσο 10.000 άηνκα.  

Ο αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα δελ είλαη ζηαζεξφο22, 

κηαο θαη εθηφο απφ ηα θξάηε-κέιε ηνπ ΟΟΑ ζπκκεηέρνπλ θαη ηξίηεο ρψξεο 

(partner countries).  

4.1 Απνηειέζκαηα PISA 2009  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ PISA παξαηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα ηελ θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα. Οη θιίκαθεο απηέο ρσξίδνληαη ζε 

επίπεδα (Levels) πνπ ζρεηίδνληαη κε νκάδεο εξσηήζεσλ: ην Δπίπεδν 1 αθνξά 

ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα απαληήζεη ζσζηά ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο 

πην βαζηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο (ζηηο επηζηήκεο, ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ 

αλάγλσζε), κε ηε δπζθνιία ησλ εξσηήζεσλ λα εληείλεηαη ζε θάζε πςειφηεξν 

Δπίπεδν, έσο ην 6.  

4.2 Θεκαηηθή ελόηεηα Καηαλόεζε Κεηκέλνπ 

Σν 2009, ε έξεπλα εζηηάζηεθε ζηελ Θαηαλφεζε Θεηκέλνπ. Σνχην δε ζεκαίλεη 

πσο νη ππφινηπεο δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο αγλνήζεθαλ, απιψο θαιχπηνπλ 

                                                           
22 Tν 2000 ζπκκεηείραλ 43 ρψξεο, ην 2003 41, ην 2006 57 θαη ην 2009 67 ρψξεο.  
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ήζζνλνο ζεκαζίαο κέξνο ζηελ αλάιπζε ηνπ ΟΟΑ. Κηα ζεηξά αιιαγψλ 

δηαθνξνπνίεζε ην PISA 2009 απφ ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο: κε ζηφρν ηε 

βέιηηζηε απνηχπσζε ηεο εηθφλαο φζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο ρακειφηεξσλ 

επηδφζεσλ, επηιέρζεθε κηα λέα νκάδα θεηκέλσλ, ζπκβαηψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν εξσηήζεσλ. Παξάιιεια, νμχλζεθε ε δπζθνιία ησλ ζεκάησλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε επηδφζεηο θνληά ζηα αλψηαηα επίπεδα αμηνιφγεζεο, κε ζθνπφ 

λα δηεπθνιπλζεί ε απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ εθείλσλ πνπ 

πέηπραλ πςειέο επηδφζεηο.  

Σν PISA δελ αμηνινγεί ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε, αιιά ζηελ 

θαηαλφεζε θεηκέλσλ. Έηζη, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζεηξά 

εξσηήζεσλ επί δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλνπ. Σα θείκελα παξνπζίαδαλ 

δηαθνξεηηθέο δνκέο, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ήηαλ απαξαίηεηε ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ (γηα παξάδεηγκα, ειεθηξνληθψλ επξεηεξίσλ) γηα ηελ 

επηινγή εηδηθψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ ζα βνεζνχζε ηνπο καζεηέο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο νξζήο απάληεζεο. ηφρνο ήηαλ λα ππνινγηζηεί ε ηθαλφηεηα 

ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηδέεο θαη επηρεηξήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε 

γξαπηά θείκελα θαη λα κπνξέζνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε απηέο.  

ηνλ Πίλαθα 4.1 παξνπζηάδεηαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27 θαη 

νξηζκέλσλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πέηπραλ νη καζεηέο θάζε ρψξαο ζην PISA 2009 ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα 

Θαηαλφεζε Θεηκέλνπ. Τπνγξακκίδεηαη πσο ν κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ καζεηψλ ζε θάζε ρψξα δελ αληηθαηνπηξίδεη αλαγθαζηηθά ηελ θαηαλνκή 

ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ θαηαγξαθεί ρψξεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην κέζν φξν, σζηφζν ζηε κία νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

θπκαίλνληαη γχξσ απφ ην κέζν φξν, ελψ ζηελ άιιε ρψξα νη επηδφζεηο είλαη 

πεξηζζφηεξν δηαζπαξκέλεο ζε πςειφηεξα θαη ρακειφηεξα επίπεδα.  

Ζ επίδνζε ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ ην 2009 

βξίζθεηαη ζεκαληηθά θάησ απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ, θαηαιακβάλνληαο ηελ 

29ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε, αλ θαη είλαη θαηά 8 κνλάδεο πςειφηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε επίδνζε ζην PISA 2000, νπφηε θαη ε έκθαζε ηεο έξεπλαο ήηαλ πάιη 

ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ. Δλησκεηαμχ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξα 

είλαη ηα πνζνζηά θαη ζηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο δπζθνιίαο ηνπ PISA: ην 20% 

ησλ εμεηαζζέλησλ ειιήλσλ καζεηψλ βξέζεθαλ ζην 2ν επίπεδν δπζθνιίαο, ελψ 

κφιηο ην 6% θαηάθεξε λα θηάζεη ηα δχν ηειεπηαία επίπεδα πςειψλ επηδφζεσλ 

(Δπίπεδν 5 & 6). ηαζεξή είλαη ζε ζρέζε κε ην 2000 ε δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο 
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πνπ επηηπγράλεηαη ζε επίπεδν θχινπ. Παξαδνζηαθά ηα θνξίηζηα ζεκεηψλνπλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, θάηη πνπ φπσο θαίλεηαη ζπκβαίλεη 

ζε φιεο ηηο ππφ κειέηε ρψξεο/νηθνλνκίεο.  

πγθξηηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη καζεηέο ηεο 

Θνξέαο θαη ηεο Φηλιαλδίαο παξνπζίαζαλ ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο εμέηαζεο. Αθνινπζνχλ νη καζεηέο ηνπ Θαλαδά, ηεο Λέαο 

Εειαλδίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο.   
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Πίλαθαο 4.1 

Θαηάηαμε ρσξψλ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Θαηαλφεζε Θεηκέλνπ» 

 

 

Κιίκαθα κε ζεκαηηθή ελόηεηα ηελ θαηαλόεζε 
θεηκέλνπ 

 

Δύξνο Καηάηαμεο 

 

Υώξεο ΟΟΑ Όιεο νη ρώξεο 

  Αλώηεξε Καηώηεξε Αλώηεξε Καηώηεξε 

Θνξέα 1 2 2 4 

Φηλιαλδία 1 2 2 4 

Θαλαδάο 3 4 5 7 

Λέα Εειαλδία 3 5 6 9 

Ηαπσλία 3 6 5 9 

Απζηξαιία 5 7 8 10 

Οιιαλδία 5 13 8 16 

Βέιγην 7 10 10 14 

Λνξβεγία 7 14 10 18 

Δζζνλία 8 17 11 21 

Διβεηία 8 17 11 21 

Πνισλία 8 17 11 22 

Ηζιαλδία 9 16 12 19 

ΖΠΑ 8 20 11 25 

νπεδία 10 21 13 26 

Γεξκαλία 11 21 14 26 

Ηξιαλδία 12 22 15 27 

Γαιιία 11 22 14 27 

Γαλία 15 22 18 26 

Ζλ. Βαζίιεην 15 22 19 27 

Οπγγαξία 13 22 16 27 

Πνξηνγαιία 18 24 23 31 

Ηηαιία 22 24 27 31 

ινβελία 23 26 30 33 

Διιάδα 22 29 27 37 

Ηζπαλία 24 28 30 35 

Σζερία 24 29 31 37 

ινβαθία 25 29 32 37 

Ινπμεκβνχξγν 29 31 36 39 

Απζηξία 29 32 36 41 

Ιηζνπαλία - - 38 41 

Σνπξθία 31 32 39 43 

Αιβαλία - - 59 60 

Πεγή: PISA 2009 Results.: Learning Trends, Changes in student performance since 2000 
Volume V, OECD.  
εκείωζε: Οη ρψξεο ζηα θίηξηλα θειηά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πάλω απφ ην κέζν φξν ηνπ 

ΟΟΑ πνπ είλαη ην 500. Οη ρψξεο ζηα ιεπθά θειηά δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο 

απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ. Οη ρψξεο ζηα πξάζηλα θειηά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θάηω απφ 

ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ. ηνλ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη κφλν ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ-27 πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα PISA 2006 (εθηφο Θχπξνπ θαη Κάιηαο) θαη νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ, εθηφο Δ.Δ. 
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4.2.1 Κνηλωληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη επηδόζεηο καζεηώλ θαη 

ζρνιείωλ 

ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ν ΟΟΑ αλαγλψξηζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ επέδεημαλ άξηζηε επίδνζε ζην 

ηεζη. ε αδξέο γξακκέο, νη καζεηέο απηνί παξαθνινπζνχλ ζρνιεία φπνπ ην 

γεληθφηεξν επίπεδν ησλ καζεηψλ θξίλεηαη σο πςειφ θαη πξνέξρνληαη απφ 

ζρεηηθά πξνλνκηνχρν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ 

είλαη ην γεγνλφο πσο πνιιά απφ ηα ζρνιεία απηά είλαη ηδησηηθά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία φπνπ θνηηνχλ νη αξηζηνχρνη καζεηέο 

ηνπ PISA αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, φπσο ηελ επηινγή ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ζρνιείν βάζεη ησλ καζεηηθψλ ηνπο 

επηδφζεσλ, ηελ επηινγή ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ 

παξάδνζήο ηεο.  

Απηά αθξηβψο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ψζεζαλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ππφ ην πξίζκα ηεο επίδξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Κε άιια ιφγηα, 

εμεηάζηεθε ν βαζκφο επίδξαζεο πνπ θέξεηαη λα έρνπλ ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ 

(δεκφζην-ηδησηηθφ), ην κνξθσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ε 

θαηαγσγή ησλ  καζεηψλ, ε γιψζζα πνπ νκηιείηαη ζην ζπίηη, αιιά θαη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο- δεδνκέλνπ πσο, νη επελδχζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε είλαη αλάινγεο ηεο θξαηηθήο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο- ζηηο 

ηθαλφηεηεο ελφο 15ρξνλνπ καζεηή ζηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. ε απηφ ην 

πιαίζην, ηα απνηειέζκαηα ηνπ PISA αλαιχνληαη απφ ηνλ ΟΟΑ θαη κέζσ ελφο 

ζρεηηθνχ δείθηε, ηνπ δείθηε Οηθνλνκηθήο, Θνηλσληθήο θαη Πνιηηηζηηθήο 

Θαηάζηαζεο (Index of Economic, Social and Cultural Status -ESCS). 

Δλ γέλεη, ηα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ πσο ε ζρέζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο ηνπ 

καζεηή θαη ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηελ 

απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη απφ ηε δηάρπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηνλ 

δείθηε. Ζ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ θαίλεηαη λα είλαη 

εληνλφηεξε θαη θαηά θχξην ιφγν αξλεηηθή, ζηα παηδηά αιινδαπψλ, ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ ΟΟΑ, κφλν ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Οπγγαξίαο παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επλννχλ ηελ απφδνζε παηδηψλ απφ άιιεο ρψξεο.   

Οη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ πςειφηεξεο ζηάζκεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαηέγξαςαλ γεληθφηεξα πςειφηεξεο επηδφζεηο. Βέβαηα, ηνχην δελ 
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απνηειεί παλάθεηα, κηαο θαη θάπνηνη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε νηθνγέλεηα βξίζθεηαη 

ρακειά ζηνλ ESCS δηαθξίζεθαλ. Ζ ζρέζε ηεο γλψζεο κε ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ δείρλεη λα κελ είλαη ζπλδεδεκέλε κφλν κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηψλ: νη επηδφζεηο εμαξηψληαη θαη απφ άιινπο 

δείθηεο ε ηζρχο ησλ νπνίσλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο μεπεξλά ην βαζκφ πνπ 

επεξεάδεη ν ESCS ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ PISA 2009, θαηαδεηθλχνπλ φηη νη καζεηέο απνδίδνπλ 

θαιχηεξα φηαλ βξίζθνληαη ζε πην πεηζαξρεκέλεο ηάμεηο φπνπ έρνπλ 

θαιιηεξγεζεί νη ζρέζεηο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. Ζ ζπζρέηηζε ησλ επηδφζεσλ 

κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ηξία 

επίπεδα: αξρηθά, θάπνηα απφ ηα ζρνιεία ζπλήζσο έρνπλ καζεηέο απφ 

πςειφηεξα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηξψκαηα πνπ ζεκεηψλνπλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο. ηε ζπλέρεηα, ην πςειφ επίπεδν ζεσξείηαη πξφζθνξν γηα ηε ζσζηή 

κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ηέινο, νη επηδφζεηο εληζρχνληαη θαη απφ άιινπο κε 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο.  

Ο Πίλαθαο 4.2 απεηθνλίδεη ηε κέζε βαζκνινγία ησλ καζεηψλ αλά ρψξα, αιιά 

θαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ θαηαηάρζεθαλ ζην δεχηεξν επίπεδν ηνπ 

ηεζη (ρακειέο επηδφζεηο). Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ Διιάδα είλαη 

ρακειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ΟΟΑ. εκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ πνπ ζεκεηψλνπλ επηδφζεηο θάησ απφ ην 2ν επίπεδν ζε ζρέζε κε ην 

κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ δείγκαηνο. Παξαηεξεί θαλείο κε ελδηαθέξνλ πσο, αλ 

θαη ζηελ Διιάδα νη ρακειέο επηδφζεηο ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ηνπ ESCS, 

πεξηνξηζκέλε θαίλεηαη λα είλαη ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ ηφζν ζε δηαζρνιηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν ηάμεσλ ζε ζρέζε 

κε άιια θξάηε-κέιε.  

Δπξχηεξα, ε ρψξα κε ηε κηθξφηεξε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή είλαη ην Κεμηθφ, ελψ αθνινπζνχλ 

ηζνβαζκψληαο ε Φηλιαλδία θαη ε Υηιή.  

Σν θαηλφκελν απηφ δελ έιθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο θαη ζηηο ηξεηο 

ρψξεο: φζνλ αθνξά ζηελ Φηλιαλδία, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη 

αλαπηπγκέλν κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε νη γλψζεηο, νη ηθαλφηεηεο, ε 

πξνζσπηθή θαηαμίσζε θαη φιεο νη σθέιεηεο πνπ κπνξεί λα εθιχνληαη απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα δηαρένληαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο, αλεμαξηήησο 

ηνπ επηπέδνπ ηνπ ESCS. Απηφ αληαλαθιάηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ 

ησλ Φηιαλδψλ καζεηψλ κε απφδνζε ζην 2ν επίπεδν δπζθνιίαο είλαη ην 
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ρακειφηεξν αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ Φηλιαλδψλ καζεηψλ, αιιά θαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο ηεο αληίζηνηρεο ρακειήο 

επίδνζεο ζηα άιια θξάηε-κέιε ηνπ δείγκαηνο. 

Αληηζέησο, ηα ζρνιεία ζην Κεμηθφ θαη ηε Υηιή ελδερνκέλσο λα ζηεξνχληαη 

δηαθνξνπνηήζεσλ φζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξνπλ- 

δειαδή, δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία πνπ έρνπλ δηαθξηζεί γηα ην 

επίπεδν ππεξεζηψλ ηνπο. Σνχην ζεκαίλεη πσο, ειιείςεη επηινγψλ, φινη νη 

καζεηέο, αλεμαξηήησο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ, απνιακβάλνπλ 

αθξηβψο ηηο ίδηεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο.  
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Πίλαθαο 4.2 

ρέζε θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ θαη επίδνζεο ηνπ καζεηή  

 

Πεγή: PISA 2009 Results.: Learning Trends, Changes in student performance since 2000 
Volume V, OECD.  
εκείωζε: ESCS: PISA Index of Economic, Social and Cultural Status.  

ηνλ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ-27 πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα PISA 

2009(εθηφο Θχπξνπ θαη Κάιηαο) θαη νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, εθηφο Δ.Δ..  

Οη αξηζκνί κε bold αληηζηνηρνχλ ζηηο ηηκέο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο απφ ην 

κεδέλ ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%.  

 

 

4.2.2 Δπηδόζεηο καζεηώλ ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα Καηαλόεζε Κεηκέλνπ 

αλά ηύπν ζρνιείνπ: ηδηωηηθό ή δεκόζην 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζηηο ρψξεο-κέιε ηνπ ΟΟΑ θνηηνχλ ζε δεκφζηα 

ζρνιεία, ελψ ην 4% θαηά κέζν φξν θνηηά ζε ζρνιεία πνπ ε δηνίθεζε θαη ην 

ΟΟΑ  

Μέζε 

Βαζκνινγία 

Πνζνζηό 

καζεηώλ θάηω 
από ην Δπίπεδν 

2 ζηελ 

θαηαλόεζε 
θεηκέλνπ 

Μεηαβνιή ηωλ 

επηδόζεωλ ηνπ 
καζεηή αλ 

κεηαβιεζεί ν 

ESCS θαηά κηα 
κνλάδα 

Βέιγην 507 17,7 47 

Θαλαδάο 534 10,3 32 

Υηιή 410 30,6 31 

Σζερία 492 23,1 46 

Γαλία 497 15,2 36 

Φηλιαλδία 546 8,1 31 

Γεξκαλία 484 18,5 44 

Διιάδα 474 21,3 34 

Οπγγαξία 480 17,6 48 

Ηζιαλδία 507 16,8 27 

Ηξιαλδία 527 17,2 39 

Ηζξαήι 452 26,5 43 

Ηηαιία 487 21,0 32 

Ηαπσλία 522 13,6 40 

Θνξέα 525 5,8 32 

Κεμηθφ 422 40,1 25 

Λέα Εειαλδία 529 14,3 52 

Λνξβεγία 505 15,0 36 

Πνισλία 479 15,0 39 

Πνξηνγαιία 470 17,6 30 

Ηζπαλία 493 19,6 29 

νπεδία 516 17,4 43 

Διβεηία 494 16,8 40 

ΖΠΑ 504 17,6 42 

Μέζνο Όξνο ΟΟΑ 496 18,8 38 
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κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνέξρεηαη απφ ηδηψηεο. Σα ππφινηπα 

ζρνιεία, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηδησηηθά ζρνιεία εμαξηεκέλα απφ ην θξάηνο 

(government-dependent private schools) απαληψληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο, 

αλ θαη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ηέηνην είδνπο ζρνιείν.  

Σν PISA εμεηάδεη ηηο επηδφζεηο ζε δχν επίπεδα: Αθελφο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 

θαη αθεηέξνπ αλάκεζα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο (ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, 

εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θ.ιπ.). 

ηηο ρψξεο φπνπ ε παξνπζία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ είλαη ζεκαληηθή, νη 

καζεηέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πεηπραίλνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο απφ φ,ηη νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο πνπ θνηηνχλ ζε δεκφζηα ζρνιεία. Κάιηζηα, ζε 15 απφ ηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα 

πεηπραίλνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο απφ ηνπο καζεηέο ησλ 

δεκνζίσλ.   

ην Γηάγξακκα 4.1 παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ 

ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα Θαηαλφεζε Θεηκέλνπ αλά ηχπν ζρνιείνπ (ηδησηηθφ-

δεκφζην). Ζ αλάιπζε εμεηάδεη αθελφο κεκνλσκέλα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

θαη αθεηέξνπ ηηο επηδφζεηο ζπλδπαζηηθά ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ πνπ θνηηνχλ. 

 ζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε πνπ ζπλεθηηκά ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ην 

είδνο ηνπ ζρνιείνπ πνπ θνηηνχλ, ε Διιάδα (αθνινπζψληαο ηηο ΖΠΑ) ζεκεηψλεη 

ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε απφθιηζε κεηαμχ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ζρνιείσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην PISA 2009 ηα ηδησηηθά ζρνιεία θαη νη καζεηέο ηνπο 

θαηέγξαςαλ επηδφζεηο πςειφηεξεο θαηά 25 κνλάδεο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

δεκφζηα ζρνιεία θαη ηνπο εθεί καζεηέο, φηαλ ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ 

βξίζθεηαη ζηηο +14 κνλάδεο, ππέξ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. Αληηζέησο, ζε 

επίπεδν καζεηψλ, νη καζεηέο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαίλεηαη λα ππεξηεξνχλ 

θαηά 17 κνλάδεο έλαληη ησλ καζεηψλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ.  

Θαζψο φκσο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ελδερνκέλσο δηαθέξεη (εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε 

νξηζκέλσλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ρξεψλνπλ πςειά δίδαθηξα, ζηα νπνία δε 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί νηθνλνκηθά ε πιεηνλφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ), νη 

δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ αλά ρψξα έρνπλ πξνζαξκνζηεί απφ ηνλ 

ΟΟΑ ζχκθσλα θαη κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

καζεηψλ. Δάλ ιεθζεί ππ‟ φςε ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν ηνπ εμεηαδφκελνπ 
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καζεηή, ηφηε ην κέζν πιενλέθηεκα ησλ επηδφζεσλ ππέξ ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα δηακνξθψλεηαη ζηηο 15,8 κνλάδεο, ελψ αληηζηνίρσο, ηα 

ηδησηηθά ζρνιεία ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ππεξηεξνχλ έλαληη δεκνζίσλ θαηά 18 

κνλάδεο βαζκνινγίαο.  

Κνιαηαχηα ν ΟΟΑ θξίλεη πσο ηα ηδησηηθά ζρνιεία ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ 

πφιν έιμεο γηα γνλείο πνπ επηζπκνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ησλ 

παηδηψλ ηνπο φρη κφλν κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, αιιά θαη ηνπ 

πςειφηεξνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ κέζνπ καζεηή ηνπ 

ζρνιείνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, ρσξίο ηελ πξνζαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ζε θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ε ηδησηηθή δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ νδεγεί ζε 

πςειφηεξεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Δπνκέλσο, ηα νθέιε ελφο ηδησηηθνχ 

ζρνιείνπ θαίλεηαη πσο δελ εθιχνληαη ηφζν απφ ην θνηλσληθν-επίπεδν ησλ 

νηθνγελεηψλ πνπ ηα επηιέγνπλ, φζν απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαιιηέξγεηαο θαη 

ηάζεο πξνο ηε γλψζε πνπ επηδεηθλχνπλ ζπλήζσο ηέηνηα παηδηά.  

 

Γηάγξακκα 4.1: Γηαθνξέο ησλ επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα θαηαλφεζε θεηκέλνπ (ιακβάλνληαο ππ‟ φςε 

ηελ επίδξαζε ηνπ ESCS)  

 

Πεγή: PISA 2009 Results: What Makes a School Successful? Resources, policies and practices, 
Volume IV 
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εκείωζε 1: Σα αξλεηηθά κεγέζε ζην δηάγξακκα ζεκαίλνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη αληίζηνηρα ηα ζεηηθά ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. εκείωζε 

2: ηνλ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη κφλν ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ-27 πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα 

PISA 2009 (εθηφο Θχπξνπ θαη Κάιηαο) θαη νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, εθηφο ΔΔ. 

 

4.2.3 Θεκαηηθέο ελόηεηεο Δπηζηήκεο θαη Μαζεκαηηθά 

Δθηφο απφ ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ν δηαγσληζκφο PISA εμεηάδεη ηηο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ ζηηο Δπηζηήκεο θαη ηα Καζεκαηηθά.  

Γηα λα αμηνινγεζεί ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ζηηο Δπηζηήκεο, δχν είδε 

εξσηήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα: ην πξψην αθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θπζηθήο, ρεκείαο, πγείαο, βηνινγίαο θ.η.ι. 

(competencies), ελψ ζην δεχηεξν εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο/αληηιήςεηο 

(attitudes) ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επηζηήκεο, ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

αιιά θαη ε πεξηβαιινληηθή ηνπο επαηζζεζία. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί γηα άιιε κηα 

θνξά, πσο θαζφηη ε «χιε» ησλ καζεκάησλ δηαθέξεη αλάκεζα ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, νη εξσηήζεηο ζηηο επηζηήκεο εμέηαζαλ ηελ ηθαλφηεηα 

άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ πξσηνγελή ζηνηρεία, ηε δεκηνπξγία πηλάθσλ, ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία επί ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ  θ.η.ι. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.3, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 5ε ρακειφηεξε επίδνζε 

ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ. Σαπηφρξνλα, ε ρψξα παξνπζηάδεη κεγάιν πνζνζηφ 

καζεηψλ πνπ δελ θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ην 2ν επίπεδν (25,3% έλαληη 

17,9% πνπ είλαη ν κέζνο φξνο ΟΟΑ), ελψ νη καζεηέο πνπ ζεκείσζαλ πςειέο 

επηδφζεηο κφιηο πνπ μεπεξλνχλ ην 3%, πνζνζηφ πνπ θαηαηάζζεη ηε ρψξα θαη 

πάιη ζηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο.  Παξαηεξεί θαλείο πσο κφλν ην Ηζξαήι, ε 

Σνπξθία, ε Υηιή θαη ην Κεμηθφ παξνπζηάδνπλ ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

Διιάδα ζε φιν ην εχξνο ηεο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο, ελψ ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ ζηα θξάηε ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο θαίλεηαη λα απέρεη παξαζάγγαο. 
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Πίλαθαο 4.3 

Πνζνζηφ καζεηψλ αλά επίπεδν επίδνζεο ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα Δπηζηήκεο (%) 

Δπίδνζε ζηηο 
Δπηζηήκεο 

Μέζε 
Βαζκνινγία 

Κάηω από ην 
επίπεδν 2 

Πάλω από ην 
επίπεδν 5 

Απζηξαιία 527 12,6 14,5 

Βέιγην 507 18,0 10,1 

Θαλαδάο 529 9,6 12,1 

Υηιή 447 32,3 1,1 

Σζερία 500 17,3 8,4 

Γαλία 499 16,6 6,7 

Δζηνλία 528 8,3 10,4 

Φηλιαλδία 554 6,0 18,7 

Γαιιία 498 19,3 8,1 

Γεξκαλία 520 14,8 12,8 

Διιάδα 470 25,3 3,1 

Οπγγαξία 503 14,1 5,4 

Ηζιαλδία 496 17,9 7,0 

Ηξιαλδία 508 15,2 8,7 

Ηζξαήι 455 33,1 3,9 

Ηηαιία 489 20,6 5,8 

Ηαπσλία 539 10,7 16,9 

Θνξέα 538 6,3 11,6 

Ινπμεκβνχξγν 484 23,7 6,7 

Κεμηθφ 416 47,4 0,2 

Οιιαλδία 522 13,2 12,7 

Λέα Εειαλδία 532 13,4 17,6 

Λνξβεγία 500 15,8 6,4 

Πνισλία 508 13,1 7,5 

Πνξηνγαιία 493 16,5 4,2 

ινβαθία 490 19,3 6,2 

ινβελία 512 14,8 9,9 

Ηζπαλία 488 18,2 4,0 

νπεδία 495 19,1 8,1 

Διβεηία 517 14,0 10,7 

Σνπξθία 454 30,0 1,1 

Ζ.Β. 514 15,0 11,4 

Ζ.Π.Α 502 18,1 9,2 

ΟΟΑ 501 17,9 8,5 

 
Πεγή: PISA 2009 Results.: Learning Trends, Changes in student performance since 2000 
Volume V, OECD.  
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ζνλ αθνξά ζηα Μαζεκαηηθά, ην πξφγξακκα PISA εμεηάδεη ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ καζεηψλ λα αλαιχνπλ δεδνκέλα, λα αηηηνινγνχλ θαη λα επηθνηλσλνχλ 

νξζά ηηο ιχζεηο επί καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ 

εκπεξηέρνπλ πνζνηηθέο έλλνηεο, θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα πηζαλνηήησλ θαη 

αληίιεςεο ρψξνπ. Οη ηθαλφηεηεο ζηα καζεκαηηθά νξίδνληαη απφ ην PISA, σο «ε 

ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα αληηιακβάλεηαη ην ξφιν πνπ ηα 

καζεκαηηθά δηαδξακαηίδνπλ ζηνλ θφζκν, λα νδεγείηαη ζε ζηέξεα εδξαησκέλεο 

θξίζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα καζεκαηηθά κε ηξφπνπο πνπ αγγίδνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ αηφκνπ απηνχ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ σο ελεξγφο 

πνιίηεο». 

Ζ εηθφλα ηεο Διιάδαο ζηα Καζεκαηηθά είλαη απνγνεηεπηηθή (Πίλαθαο 4.4). Οη 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε ζέζε απφ ην ηέινο (κε Σνπξθία 

θαη Κεμηθφ λα απνηεινχλ ηνπο νπξαγνχο), ελψ έλαο ζηνπο ηξεηο δελ θαηάθεξε 

λα μεπεξάζεη ην 2ν επίπεδν δπζθνιίαο (ρακειή θιίκαθα). Σαπηφρξνλα, κφλν ην 

5,7% ζεκείσζε πςειέο επηδφζεηο ζηελ εμέηαζε (ζε αληίζεζε κε ην 13,4% πνπ 

είλαη ν κέζνο φξνο ησλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ). Απνγνεηεπηηθή είλαη ε ζχγθξηζε κε 

ηα απνηειέζκαηα ζηελ ελφηεηα ησλ Καζεκαηηθψλ ζην PISA 2006, κηαο θαη ε 

επίδνζε ηεο ρψξαο ην 2009 βειηηψζεθε κφιηο θαηά 3 κνλάδεο.  

Θαη ζε απηήλ ηελ ελφηεηα θαίλεηαη λα αξηζηεχνπλ νη καζεηέο ηεο Θνξέαο θαη 

ηεο Φηλιαλδίαο νη νπνίνη, πέξαλ ηνπ φηη ζεκεηψλνπλ πςειέο κέζεο 

βαζκνινγίεο, βξίζθνληαη θαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα επηδφζεσλ (5ν θαη 6ν). 

Δλδεηθηηθά, ην 25% ησλ Θνξεαηψλ μεπεξλά ην Δπίπεδν 5, ελψ κφιηο ην 8,1% 

βξίζθεηαη θάησ απφ ην 2ν επίπεδν. Παξφκνηα εηθφλα παξνπζηάδνπλ θαη νη 

Φηλιαλδνί καζεηέο, αλάγνληαο ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα ζε πξφηππν. 
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Πίλαθαο 4.4 

Πνζνζηφ καζεηψλ αλά επίπεδν επίδνζεο ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα Καζεκαηηθά 
(%) 

Δπίδνζε ζηα 
Μαζεκαηηθά  

Μέζε 
Βαζκνινγία 

Κάηω από ην 
επίπεδν 2 

Πάλω από ην 
επίπεδν 5 

Απζηξαιία 514 15,9 16,4 

Βέιγην 515 19,1 20,4 

Θαλαδάο 527 11,5 18,3 

Σζερία 493 22,3 11,6 

Γαλία 503 17,1 11,6 

Φηλιαλδία 541 7,8 21,7 

Γαιιία 497 22,5 13,7 

Γεξκαλία 513 18,6 17,8 

Διιάδα 466 30,3 5,7 

Οπγγαξία 490 22,3 10,1 

Ηζιαλδία 507 17,0 13,6 

Ηξιαλδία 487 20,8 6,7 

Ηηαιία 483 24,9 9,0 

Ηαπσλία 529 12,5 20,9 

Θνξέα 546 8,1 25,6 

Ινπμεκβνχξγν 489 23,9 11,4 

Κεμηθφ 419 50,8 0,7 

Οιιαλδία 526 13,4 19,9 

Λέα Εειαλδία 519 15,4 18,9 

Λνξβεγία 498 18,2 10,2 

Πνισλία 495 20,5 10,4 

Πνξηνγαιία 487 23,7 9,6 

ινβαθία 497 21,0 12,7 

Ηζπαλία 483 23,7 8,0 

νπεδία 494 21,1 11,4 

Διβεηία 534 13,5 24,1 

Σνπξθία 445 42,1 5,6 

Ζλ. Βαζίιεην 492 20,2 9,8 

Ζ.Π.Α 487 23,4 9,9 

Μ. Ο. ΟΟΑ 499 20,8 13,4 

Πεγή: PISA 2009 Results.: Learning Trends, Changes in student performance since 2000 
Volume V, OECD.  
* εθηφο ζπλδεφκελσλ θξαηψλ (partner countries) 
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4.3 Πξόηππα Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα- Best Practices  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ PISA 2009 απνδεηθλχνπλ πσο ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πζηεξεί ζεκαληηθά ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, αθφκα θαη απφ 

ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ή αζθνχλ εγρψξηα εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή εδψ θαη κφιηο ιίγα ρξφληα (π.ρ. ε Πνισλία). πσο, φκσο, θαη ε 

παξνχζα δεκνζηνλνκηθή θξίζε, έηζη θαη ε θξίζε πνπ θαίλεηαη λα ζνβεί ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν δίλεη άπιεην ρψξν γηα αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη εθαξκνγή 

αθφκα θαη ξεμηθέιεπζσλ αιιαγψλ.  

αθψο, πξνηάζεηο ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο βξίζθνληαη εθηφο ηεο 

εκβέιεηαο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δληνχηνηο, θξίλεηαη ρξήζηκε ε αληηπαξαβνιή 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Θεθάιαην 3 

κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ρσξψλ πνπ πεηπραίλνπλ δηαρξνληθά πςειέο 

επηδφζεηο ζην PISA θαη γεληθά νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο πνιηηηθέο ραίξνπλ 

εθηίκεζεο παγθνζκίσο.  

Σν πξφγξακκα PISA επηιέρζεθε σο θξηηήξην επηινγήο, ιφγσ ηεο δηεζλνχο ηνπ 

αλαγλσξηζηκφηεηαο, αιιά θαη ηεο ηαπηφρξνλεο δηεμαγσγήο ηνπ ζε κεγάιν 

αξηζκφ ρσξψλ, ππφ θνηλνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πην 

νκνηφκνξθε ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε. Τπφ απηφ ην πξίζκα απνδφζεθε 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

ζπλάθεηαο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο κε ηελ Διιάδα, απφ 

φηη άιιεο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Θνξέα ή ε Λέα Εειαλδία πνπ επίζεο 

βξίζθνληαη ζηηο πςειέο ζέζεηο ησλ θαηαηάμεσλ ηνπ PISA. Απφ ηηο επξσπατθέο 

ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα PISA, επηιέρζεθαλ ε Φηλιαλδία, ε 

Οιιαλδία θαη ε νπεδία.  

Ζ επηινγή ηεο θαζεκίαο απφ απηέο ηηο ρψξεο έιθεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πην δηαζηξσκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ 

Φηλιαλδία βξίζθεηαη πξψηε ζε ζεηξά θαηάηαμεο ζην γεληθφ απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο PISA 2006 θαη δεχηεξε ην 2009, ελψ ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα 

ζεσξείηαη ίζσο ην πην απνηειεζκαηηθφ παγθνζκίσο.  

Σα απνηειέζκαηα ζην PISA ησλ νπεδψλ καζεηψλ θηλνχληαη ζπλήζσο ζην 

κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ελψ παξάιιεια, ην ζνπεδηθφ κνληέιν 

ζεσξείηαη απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα σο πξνο ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή επεκεξία πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ηνπ. 
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Οη επηδφζεηο ηεο Οιιαλδίαο παξνπζηάδνπλ έλα επηπιένλ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν. 

χκθσλα κε ηα πνζνηηθά θαη ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ηνπ PISA 2009, φζνλ 

αθνξά ζηε δηάθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θαη 

δεκφζησλ ζρνιείσλ, ε Οιιαλδία είλαη ε κφλε ρψξα φπνπ ην πιενλέθηεκα ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ππέξ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ απμάλεηαη φηαλ 

ιεθζνχλ ππ‟ φςε θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο. Δπηπξφζζεηα, είλαη ε ρψξα 

ζηελ ΔΔ-27 κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ έλαληη ησλ 

δεκφζησλ, ελψ παξάιιεια βξίζθεηαη ζηηο πνιχ πςειέο ζέζεηο θαηάηαμεο ζηε 

κέζε βαζκνινγία ζηηο επηζηήκεο ζχκθσλα κε ην PISA 2009 . Έηζη, ε Οιιαλδία 

επηιέρζεθε έηζη ψζηε λα εμεηαζηεί ε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

ζπζηήκαηνο δνζέλησλ ησλ πςειψλ επηδφζεσλ θαη ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο 

Φηλιαλδίαο, ηεο νπεδίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο, κε έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ  

ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ, ΟΤΗΓΙΑ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΙΑ 
 

5.1 Σν Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα ηεο Φηλιαλδίαο23 

Οη δηαρξνληθά εληππσζηαθέο επηδφζεηο ησλ Φηλιαλδψλ καζεηψλ ζην PISA 

έρνπλ πξνθαιέζεη αίζζεζε ζε φιν ηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν. Γηθαηνινγεκέλα, ε 

πξνζνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ησλ αθαδεκατθψλ, αιιά θαη ηνπ θνηλνχ 

έρεη ζηξαθεί ζηε κηθξή θαλδηλαβηθή ρψξα πνπ θαίλεηαη λα έρεη βξεη ην 

βέιηηζην ζπλδπαζκφ επέλδπζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ζηελ νηθνλνκία ηεο.  

Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Φηλιαλδία απνηειείηαη απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

ηε ρακειφηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη αθνξά παηδηά ειηθίαο απφ 7-16 

εηψλ, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ ην απνθαινχκελν εληαίν ζρνιείν. ηελ 

αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θνηηνχλ άηνκα ειηθίαο 16 εηψλ θαη 

άλσ. Πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο, ηε γεληθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε. Δπίζεκεο γιψζζεο ηεο Φηλιαλδίαο είλαη ηα θηλιαλδηθά θαη ηα 

ζνπεδηθά24. ε νξηζκέλα εθπαηδεπηήξηα, ε δηδαζθαιία γίλεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ή 

ελ κέξεη ζε μέλε γιψζζα, ζπλήζσο ζηα αγγιηθά, ή ζηε γιψζζα Sami γηα ηηο 

πεξηνρέο ηεο Ιαπσλίαο. Τπάξρεη εηδηθή κέξηκλα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

νχησο ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ αζίγγαλνη θαη άηνκα πνπ επηθνηλσλνχλ ζηε 

λνεκαηηθή γιψζζα. 

5.1.1 Γηνηθεηηθόο έιεγρνο - ρξεκαηνδόηεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ηελ Φηλιαλδία, ε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο γίλεηαη απφ ηελ 

θεληξηθή θπβέξλεζε, σζηφζν ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηαρείξηζή ηνπ, ε 

απνθεληξσηηθή αληίιεςε θαη πξαθηηθή θπξηαξρνχλ. Βαζηθή αξκφδηα αξρή γηα 

ηελ εθπαίδεπζε είλαη ην Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν καδί κε ην 

                                                           
23 “Organisation of the education system in Finland, 2008/09”, “National summary sheets on 

education system in Europe and ongoing reforms, 2009 edition, Finland”, “Structures of 

Education and Training Systems in Europe, Finland, 2009/10 Edition. Eurydice, European 

Commission. 
24 6% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία βαζηθήο θαη αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα 

νπνία ε δηδαζθαιία γίλεηαη ζηα ζνπεδηθά. 
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Φηλιαλδηθφ Δζληθφ πκβνχιην γηα ηελ Δθπαίδεπζε (FNBE) θαζνξίδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

Παξάιιεια κε απηνχο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ζε θάζε κηα απφ ηηο έμη 

Δπαξρηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο Φηλιαλδίαο ιεηηνπξγεί Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη 

Πνιηηηζκνχ.  

 

Οη ηνπηθέο αξρέο θαηέρνπλ θνκβηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ζρνιείσλ ηεο βαζηθήο θαη ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Δπηδνηνχλ ηα δεκφζηα ζρνιεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, 

ζηα νπνία θνηηά ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζε απηέο. 

Δπηπιένλ, ν βαζκφο απηνλνκίαο πνπ παξέρεηαη ζηα ζρνιεία γηα ηελ νξγάλσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, πέξα απφ ηηο ππνρξεσηηθέο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε λφκν, απνθαζίδεηαη απφ ηηο 

ηνπηθέο αξρέο. Κάιηζηα, ε δηδαθηέα χιε ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ, ηνπ αλψηεξνπ 

δεπηεξνβάζκηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ ζρεδηάδεηαη ζε 

ηνπηθφ επίπεδν.  

Βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, ην θάζε ζρνιείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηεξηδφκελν ζηελ επάξθεηα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

δαζθάισλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. ζνλ αθνξά ζηελ 

αμηνιφγεζε, ην θάζε ζρνιείν απηναμηνινγείηαη25, ελψ ζπγρξφλσο ιακβάλεη 

κέξνο ζε εζληθέο26 θαη δηεζλείο αμηνινγήζεηο. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην χληαγκα ηεο Φηλιαλδίαο (731/1999) δίλεηαη ην 

δηθαίσκα ηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη κέζσ ηδηωηηθώλ ηδξπκάηωλ. Σν 

Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο ρνξεγεί άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζε ηδησηηθά ηδξχκαηα ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο θαη άιιεο αλάγθεο φπσο νξίδνληαη απφ ηε 

λνκνζεζία. Ωζηφζν, ε ιεηηνπξγία ελφο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ επηηξέπεηαη θαη 

ρσξίο λα έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα απφ ην θξάηνο27. κσο, κφλν ηα 

                                                           
25 Σν 2003 δεκηνπξγήζεθε ην πκβνχιην Αμηνιφγεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξσηνβάζκηαο, ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 
26 Οη εζληθέο αμηνινγήζεηο δηνξγαλψλνληαη απφ ην FNBE.  
27 Δάλ δε ρνξεγεζεί άδεηα ζε θάπνην ηδησηηθφ ζρνιείν (ή δελ αηηεζεί ην ίδην ζρνιείν γηα άδεηα), 

ηφηε ην απηφ ιεηηνπξγεί εθηφο ηεο θξαηηθήο επίβιεςεο θαη δελ επσθειείηαη ησλ πξνλνκίσλ πνπ 

δίλνληαη απφ ην θξάηνο, φπσο δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ ιακβάλνπλ νη 
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εγθεθξηκέλα ηδησηηθά ζρνιεία έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε φπσο ηα δεκφζηα ζρνιεία θαη γηα απηφ ην ιφγν βξίζθνληαη ππφ 

θξαηηθή επίβιεςε θαη αθνινπζνχλ ηελ ίδηα δνκή κε εθείλε πνπ έρεη νξηζηεί απφ 

ην FNBE.  

Ζ επζχλε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ εθπαίδεπζε κνηξάδεηαη αλάκεζα ζην 

θξάηνο θαη ζηηο ηνπηθέο αξρέο. Σν 58,1% ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα 

θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο δήκνπο, ελψ ην 

ππφινηπν θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο. Σν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε θάζε 

ζρνιείν θαζνξίδεηαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο, φπσο ε ππθλφηεηα ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ν αξηζκφο ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζνβαξέο αλαπεξίεο, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ 

δηδάζθνληαη ζηα ζνπεδηθά, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε κεηξηθή γιψζζα 

δηαθνξεηηθή ησλ θηλιαλδηθψλ, ησλ ζνπεδηθψλ θαη ησλ Sami, ην εάλ ν δήκνο 

βξίζθεηαη ζε λεζί, πφζεο επίζεκεο γιψζζεο έρεη θ.ά.. Αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην ηειηθφ χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

απηή ζα πξέπεη λα επαξθεί νχησο ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο έλα 

ειάρηζην επίπεδν ππεξεζηψλ, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία.  

 

5.1.2 Τπνρξεωηηθή εθπαίδεπζε28 

Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ην εληαίν ζρνιείν (δεκφζην ή ηδησηηθφ), 

είλαη ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ γηα φια ηα παηδηά θαη δηαξθεί ελλέα ρξφληα29. 

Πέξαλ ησλ ελλέα εηψλ, έλαο καζεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην εληαίν 

ζρνιείν εζεινληηθά θαη γηα δέθαην έηνο (πεξίπνπ ην 2% ησλ καζεηψλ 

παξαθνινπζνχλ θαη δέθαην ζρνιηθφ έηνο), ιακβάλνληαο έλα επηπξφζζεην 

πηζηνπνηεηηθφ. Σα ζρνιεία ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο βξίζθνληαη ππφ ηελ 

επίβιεςε ησλ δήκσλ (ή δηαδεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ). ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ 

ζρνιείσλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο (99,1%), είλαη δεκφζηα, ελψ ηα ππφινηπα είλαη 

ηδησηηθά, θαη βξίζθνληαη ππφ θξαηηθή επίβιεςε, εθφζνλ είλαη αλαγλσξηζκέλα 

απφ ην θξάηνο. θνπφο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα δψζεη ηα ερέγγπα 

                                                                                                                                                          
καζεηέο απφ ηα ζρνιεία απηά (αλ θαη ηέηνηνπ είδνπο ζρνιεία είλαη ιίγα) δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε νινθιήξσζεο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο.  
28 Πξάμε θαη Γηάηαγκα γηα ηε Βαζηθή Δθπαίδεπζε 628/1998 θαη θπβεξλεηηθφ Γηάηαγκα γηα ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ σξψλ καζεκάησλ ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε 

(1435/2001). 
29 Σα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ δηδάζθνπλ ζε μέλε γιψζζα ή ηα ηδησηηθά θηλιαλδηθά ζρνιεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ κπνξνχλ λα επηβάιινπλ δίδαθηξα. 
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ζηνπο καζεηέο νχησο ψζηε λα γίλνπλ ππεχζπλα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη λα 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ρξήζηκεο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο.  

Οη ηνπηθέο αξρέο θαζνξίδνπλ ην εληαίν ζρνιείν ζην νπνίν ζα θνηηήζεη θάζε 

παηδί κε θξηηήξην ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. Οη γνλείο δχλαληαη λα έρνπλ ιφγν 

ζηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηήξηνπ, αιιά θάησ απφ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Ο 

νδεγφο ζπνπδψλ, καδί κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην FNBE. 

Ωζηφζν, νη ηνπηθέο αξρέο θαη ηα ζρνιεία έρνπλ ηελ επρέξεηα λα πξνζαξκφζνπλ 

ηνπο θαλνληζκνχο ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Δπηπιένλ, νη δάζθαινη κπνξνχλ 

λα πηνζεηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, θαζψο θαη ηα εξγαιεία 

δηδαζθαιίαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ 

αηνκηθήο εμέηαζεο θαη δηαγσληζκάησλ, ελψ νη επηδφζεηο ηνπο δηακνξθψλνπλ 

ηνπο βαζκνχο ζηνλ έιεγρν επίδνζεο πνπ ιακβάλνπλ. ε πεξίπησζε πνπ έλαο 

καζεηήο θξηζεί φηη δελ θαηέρεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ επφκελε ηάμε 

ή ν ίδηνο ν καζεηήο ζειήζεη λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ, επαλαιακβάλεη ηελ 

ηάμε. Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ, παξέρεηαη απνιπηήξην.  

 

5.1.2.1 Αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Ζ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δηαξθεί ηξία έηε30 θαη πεξηιακβάλεη δχν 

βαζηθέο θαηεπζχλζεηο, ηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζε απηήλ έρνπλ άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ πνπ έρνπλ 

επηηπρψο νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Ζ νινθιήξσζε ηεο 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηειεί απαξαίηεην εθφδην θαη 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά θαη γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Πάλσ απφ ην 90% ησλ καζεηψλ ζπλερίδνπλ 

ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν 2007, 51% ησλ απνθνίησλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο επέιεμε ην δεπηεξνβάζκην γεληθφ ζρνιείν γηα λα 

ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη ην 41% ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Οη 

καζεηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ αίηεζε ζε νπνηνδήπνηε ζρνιείν ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ επηινγή ηνπο απφ ηα 

αλψηεξα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία γίλεηαη κε θξηηήξην ηε βαζκνινγία ηνπο ζηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε, ζε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνπλ νξηζκέλα αλψηεξα 

δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία θαη, ζηελ πεξίπησζε επηινγήο ηεο επαγγεικαηηθήο 

                                                           
30ηε γεληθή θαηεχζπλζε, ε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κπνξεί λα είλαη ζε δχν έσο ηέζζεξα έηε, 

θαζψο ε δηδαζθαιία δελ είλαη νξγαλσκέλε κε ζπγθεθξηκέλε δνκή αλά ζρνιηθή ρξνληά.  
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θαηάξηηζεο, απφ ηελ επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

θαηεχζπλζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Φηλιαλδηθφ πκβνχιην γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

(FNBE). πσο θαη ζηελ ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη 

δηδάζθνληεο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα επηιέμνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ 

ζα αθνινπζήζνπλ, εθφζνλ φκσο απηέο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ επίηεπμε 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ ηνπ FNBE.  

 

Γεληθή αλώηεξε εθπαίδεπζε 

Ζ γεληθή αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ειηθίαο 

16 έσο 19 εηψλ. ινη νη καζεηέο έρνπλ δηθαίσκα δσξεάλ πξφζβαζεο ζε 

απηή31. Σν Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο ρνξεγεί άδεηεο γηα ηα ζρνιεία γεληθήο 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο ηνπηθέο αξρέο, ζε δηαδεκνηηθά 

ζπκβνχιηα θαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ζπλδέζκνπο θαη ηδξχκαηα. Σα αλψηεξα 

δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία πνπ ππάγνληαη ζην δεκφζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

απνηεινχζαλ ην 2005 ην 98% ηνπ ζπλφινπ. ην ηέινο θάζε καζήκαηνο, νη 

καζεηέο αμηνινγνχληαη, ελψ κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ καζεκάησλ 

ιακβάλνπλ απνιπηήξην. ην ηέινο ηεο γεληθήο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, νη καζεηέο δίλνπλ εζληθέο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ην 

παλεπηζηήκην, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξα δηαγσλίζκαηα: έλα 

ππνρξεσηηθφ ζηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη ηξία 

επηινγήο απφ ηα καζήκαηα άιιεο εζληθήο γιψζζαο, μέλεο γιψζζαο, θαη 

καζεκαηηθψλ 32. Γηα ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εμεηάζεσλ, νη καζεηέο 

ιακβάλνπλ μερσξηζηφ πηζηνπνηεηηθφ κε ηηο επηδφζεηο ηνπο.  

 

Δπαγγεικαηηθή αλώηεξε εθπαίδεπζε 

Ζ επαγγεικαηηθή αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε 

εληφο ηνπ ζρνιείνπ είηε, θπξίσο γηα φζνπο εξγαδφκελνπο ελήιηθεο επηζπκνχλ 

λα δηεπξχλνπλ ηα πξνζφληα ηνπο, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο απφθηεζεο επάξθεηαο 

                                                           
31 Απφ ην θαιππηφκελν θφζηνο εθπαίδεπζεο εμαηξείηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζην νπνίν ππάξρεη 

–ρακειφπνζε- ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ελψ ηπρφλ ππεξεζίεο πγείαο επίζεο 

πιεξψλνληαη απφ ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, νη ππνςήθηνη ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζην 

παλεπηζηήκην πιεξψλνπλ εμέηαζηξα. 
32 ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη καζεηέο ηεο επαγγεικαηηθήο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππφ πξνυπνζέζεηο.  
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πξνζφλησλ κε ηε ζπκκεηνρή ζε εηδηθά ηεζη ηθαλνηήησλ. Σν Τπνπξγείν 

Δθπαίδεπζεο ρνξεγεί ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο παξφρνπο, 

εθφζνλ πξνεγνπκέλσο απηνί έρνπλ δηαζαθελίζεη πνηνπο απφ ηνπο ηνκείο 

επαγγεικαηηθήο εηδηθφηεηαο πνπ θαζνξίδεη ην Τπνπξγείν ζα πξνζθέξνπλ, ηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Σν 

2005, ην 33% ησλ εθπαηδεπηήξησλ επαγγεικαηηθήο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ήηαλ ηδησηηθά. Σα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

πεξηιακβάλνπλ εθηφο απφ καζήκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαη κηα ζεηξά 

καζεκάησλ γεληθήο θαηεχζπλζεο, ελψ ε εθπαίδεπζε νινθιεξψλεηαη κε κηα 

πεξίνδν πξαθηηθήο άζθεζεο. Σα καζήκαηα θαηαλέκνληαη ζε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο, ζην ηέινο ησλ νπνίσλ νη καζεηέο αμηνινγνχληαη. Ζ αμηνιφγεζε 

κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή απφδεημεο ηθαλνηήησλ πνπ απέθηεζαλ ζηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη γίλεηαη απφ θνηλνχ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ 

εθπξνζψπνπο επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ρνξεγείηαη κηζζφο απφ ηνλ εξγνδφηε, ελψ ζπλερίδεηαη ε δηδαζθαιία 

ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, ηα νπνία παξέρνληαη δσξεάλ. Κε ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη κηαο εξγαζίαο) 

απνλέκεηαη πηζηνπνηεηηθφ απφθηεζεο πξνζφλησλ33.  

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ θηλιαλδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην 

ειιεληθφ, δε βξίζθεηαη βέβαηα κφλν ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, αιιά ζηε 

γεληθφηεξε λννηξνπία θαη ηηο αμίεο απφ ηηο νπνίεο εκθνξείηαη ε εθπαηδεπηηθή 

θνπιηνχξα.  

 ηε Φηλιαλδία, ην ζχζηεκα δε ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηείξα ηεξαξρία, αιιά φινη 

νη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ παζεηηθή απνζηήζηζε, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απνθεχγεηαη, θαζψο θαη ε νινθιήξσζε αζθήζεσλ 

θαη εξγαζηψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν: ηα παηδηά ρσξίδνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζε νκάδεο εξγαζίαο, είλαη ειεχζεξα λα θηλνχληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη λα δεηνχλ 

πιεξνθνξίεο απφ ηνλ/ηε δάζθαιν/α. Αθφκα πην ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο 

πσο ηα ίδηα ηα παηδηά, ππφ ηελ θαζνδήγεζε βεβαίσο ηνπ δαζθάινπ, 

απνθαζίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επφκελεο εβδνκάδαο, νη νπνίεο 

νινθιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ξπζκνχο θαη ην βάξνο ησλ θαζεθφλησλ πνπ 

                                                           
33 Αλ έλαο καζεηήο δελ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηφηε ηνπ απνλέκεηαη έλα πηζηνπνηεηηθφ κε 

ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινχζεζε θαη ηνπο βαζκνχο ηνπ. Απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ ρνξεγείηαη θαη 

ζε φζνπο καζεηέο ην επηζπκνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδέο ηνπο. 
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ηα ίδηα ηα παηδηά επέιεμαλ θαη φρη κε ηελ πίεζε ηεο ππνρξεσηηθήο χιεο, φπσο 

ζηελ Διιάδα.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπηθήο ηνπο θνηλφηεηαο 

βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Φηλιαλδίαο. Έηζη, νη 

καζεηέο θαινχληαη ήδε απφ ηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο λα βνεζνχλ ζηε ζρνιηθή θνπδίλα, θαη ζηελ νξγάλσζε 

ηεο βηβιηνζήθεο, λα θξνληίδνπλ ηα θπηά ηεο ζρνιηθήο απιήο, λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ δηαρσξηζκφ γηα αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, 

γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηα παηδηά δελ θαζνδεγνχληαη 

απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο, αιιά απφ ην κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ (κάγεηξνη, θεπνπξνί, θαζαξίζηξηεο, βηβιηνζεθνλφκνη θηι.). Κε ηνλ 

ηξφπν απηφλ, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή θαη αλαπηχζζνπλ αηζζήκαηα 

ζεβαζκνχ πξνο ηε δνπιεηά φρη κφλν ησλ δαζθάισλ ηνπο, αιιά θαη φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

ε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο θαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, παξέρεηαη δσξεάλ 

θαγεηφ ην κεζεκέξη. Οη γνλείο δελ επηβαξχλνληαη νηθνλνκηθά κε ηελ αγνξά 

βηβιίσλ θαη άιισλ πιηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, κηαο θαη παξέρνληαη επίζεο 

δσξεάλ, φπσο θαη ε κεηαθνξά ζην ζρνιείν φισλ ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ καθξηά 

ή παξνπζηάδνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

 

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ ηνπ απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ κεηαλαζηψλ, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο κηθξήο νκάδαο παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζηελ νπνία, 

θάζε δήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη, κε δηθά ηνπ έμνδα, εθπαίδεπζε 

ζηε γιψζζα ηνπο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. ην Διζίλθη, γηα παξάδεηγκα, φπνπ 

ππάξρνπλ 2.600 παηδηά κεηαλαζηψλ, ηέηνηα καζήκαηα γίλνληαη ζε πεξίπνπ 40 

γιψζζεο. 
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5.2 Σν Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα ηεο νπεδίαο34 

Ζ πξσηνβάζκηα θαη ε θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπγθξνηνχλ ην 

ππνρξεσηηθφ ζρνιείν, ζην νπνίν θνηηνχλ καζεηέο ειηθίαο 7 έσο 16 εηψλ. Κεηά 

απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ 

αλψηεξνπ δεπηεξνβάζκηνπ ζρνιείνπ, απφ ηα 16ν κέρξη θαη ην 20ν ειηθηαθφ 

έηνο. Ζ θχξηα γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ηα ζνπεδηθά. Παξάιιεια, ιεηηνπξγνχλ 

ζρνιεία ζηελ πξσηνβάζκηα θαη θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηνλ 

πιεζπζκφ Sami ηεο Β. νπεδίαο, ζηα νπνία δηδάζθνληαη θαη ηα ζνπεδηθά θαη ηα 

Sami. 

 

5.2.1 Γηνηθεηηθόο έιεγρνο - ρξεκαηνδόηεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ πξν-πξσηνβάζκηα έσο θαη ηελ 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαζνξίδνληαη απφ 

ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Λφκν ηνπ 1985 (λ. 1100). Σα πεξηζζφηεξα ζρνιεία είλαη 

δεκφζηα, αλ θαη παξάιιεια κε ηελ άλνδν ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο, 

δηεπξχλεηαη ε αλαινγία ησλ ηδησηηθψλ (αλεμάξηεησλ) ζρνιείσλ πνπ ππάγνληαη 

ζε απηή. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ φπσο θαη ε 

δηδαθηέα χιε πξνζαξκφδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ην θνηλνβνχιην ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λφκνπ γηα φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο θαη αθνξνχλ ζε φια ηα ζρνιεία, δεκφζηα θαη ηδησηηθά. 

Ο ξφινο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ είλαη θνκβηθφο ζην ζνπεδηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα: ε νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ θαη 

ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ νξίζηεθαλ παξαπάλσ απφ ηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Λφκν θαη ηελ θπβέξλεζε, απνηειεί ππνρξέσζή ηνπο. Οη θαηά πεξηνρή ζρνιηθνί 

ζηφρνη ζε θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηνπηθφ δήκν ζην 

ζρνιηθό ζρέδην πνπ πξέπεη λα θαηαξηίζεη. Δπηηξνπέο πνπ νξίδνληαη απφ ηα 

δεκνηηθά ζπκβνχιηα είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηνλ έιεγρν ηνχ θαηά πφζν νη 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο 

ηνπ θξάηνπο. ε θάζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, νη δάζθαινη ζηα δεκφζηα ζρνιεία, 

νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη απφ απηά, είλαη δεκνηηθνί ππάιιεινη.   

                                                           
34 Ζ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο νπεδίαο απφ ηελ πξν-πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε κέρξη θαη ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε βαζίζηεθε ζηηο εθζέζεηο “National 

Summary Sheets on Education Systems in Europe and Ongoing Reforms, Sweden, 2010 Edition” 

θαη “Structures of Education and Training Systems in Europe, Sweden, 2009/2010 Edition” ηνπ 

δηθηχνπ γηα ηα Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα θαη ηηο Δθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο ζηελ Δπξψπε Eurydice 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  
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Ζ ζρνιηθή εθπαίδεπζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κέζσ 

θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ ηνπηθψλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ35. Σν πνζφ ηεο θξαηηθήο επηδφηεζεο θαζνξίδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο 

ν πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ, ε ειηθηαθή ηνπ δνκή, ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ε 

θνηλσληθή ζχλζεζε θ.α.. Σν ζχλνιν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηαλέκεηαη ζηα 

ζρνιεία, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, βάζεη ησλ ίδησλ θξηηεξίσλ, κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζρνιείσλ. 

Οη καζεηέο έρνπλ δηθαίσκα ζηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ ζπνπδψλ ηνπο απφ 

δεκφζηνπο πφξνπο, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο 

εηζνδήκαηνο. Έηζη, δελ επηηξέπεηαη ζηα αλεμάξηεηα (ηδησηηθά) ζρνιεία ε 

επηβνιή δηδάθηξσλ36. Οη επηρνξεγήζεηο απηέο δίλνληαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε 

άιιεο θνηλσληθέο εληζρχζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο πνπ αθνξνχλ καζεηέο 

κε αλαπεξίεο.  

Δηδηθφηεξα γηα ηα αλεμάξηεηα (ηδησηηθά) ζρνιεία, απφ ην 1991, ππεχζπλε γηα 

ηελ έγθξηζε άδεηαο είλαη ε Δζληθή Αξρή Δθπαίδεπζεο. Δάλ ε ίδξπζε ελφο 

αλεμάξηεηνπ ζρνιείνπ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηα δεκφζηα ζρνιεία 

ηνπ δήκνπ, ηφηε ε νπεδηθή Δζληθή Αξρή γηα ηελ Δθπαίδεπζε έρεη ην δηθαίσκα 

λα αξλεζεί ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη δήκνη έρνπλ νξηζηεί ππεχζπλνη ηνπ 

ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλεμάξηεησλ ζρνιείσλ θαη είλαη κεξηθψο 

ππεχζπλνη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.  

Ζ θεληξηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

αζθείηαη απφ δηνηθεηηθέο αξρέο: ηε ζνπεδηθή Δζληθή Αξρή γηα ηελ Δθπαίδεπζε, 

ηε ζνπεδηθή Δπηζεψξεζε ρνιείσλ, ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ 

ρνιηθνχ Καζεηή, ηελ Δζληθή Αξρή Δθπαίδεπζεο θαη ρνιείσλ Δηδηθψλ 

Αλαγθψλ θαη ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε.  

 

5.2.2 Τπνρξεωηηθή Δθπαίδεπζε 

Ζ πξσηνβάζκηα θαη ε θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη νξγαλσκέλεο 

ζε εληαία δνκή, ζην ππνρξεσηηθφ ζρνιείν, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ελλέα εηψλ, γηα 

παηδηά θαη έθεβνπο ειηθίαο επηά έσο δεθαέμη εηψλ. Ζ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

                                                           
35 Σα ζρνιεία Sami θαη ηα ζρνιεία γηα καζεηέο κε δπζθνιίεο αθνήο ρξεκαηνδνηνχληαη απεπζείαο 

απφ ην θξάηνο. 
36 Δμαηξέζεηο ζηε κε επηβνιή  δηδάθηξσλ απνηεινχλ ηα δηεζλή ρνιεία γηα καζεηέο πνπ 

δηακέλνπλ ζηε νπεδία γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη ηα ζρνιηθά νηθνηξνθεία. Ακθφηεξα 

ρξεψλνπλ δίδαθηξα, παξφηη ιακβάλνπλ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε.  
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εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη θαη ζρνιεία εηδηθά νξγαλσκέλα γηα ελήιηθεο, γηα 

παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο θαζψο θαη γηα άηνκα κε έληνλεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Ζ εκεξήζηα ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θζάλεη κέρξη θαη ηηο 8 

ζρνιηθέο ψξεο (6 ψξεο γηα ηα πξψηα δχν έηε). Γηα ηα παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη 

πξφζζεηε θξνληίδα, πξηλ ή κεηά ην ζρνιηθφ σξάξην, ππάξρνπλ ηα θέληξα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηα θέληξα παηδαγσγηθήο θξνληίδαο θαη ηα αλνηρηά θέληξα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζην ππνρξεσηηθφ ζρνιείν έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα 

εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο κε ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

κφξθσζε ρξεηάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ζηηο θνηλφηεηεο πνπ δηαβηνχλ. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα 

δηακνξθψλεη ην ππφβαζξν γηα ηε θνίηεζε ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ ππνρξεσηηθνχ ζρνιείνπ, νη ζεκαηηθέο 

ελφηεηέο ηνπο θαη νη βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ γηα ην Τπνρξεσηηθφ ρνιείν 

(Curriculum for the Compulsory School System). Γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα 

ππάξρεη μερσξηζηφο νδεγφο, κε ηα επηηεχγκαηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζεκεησζεί 

ζην 5ν θαη ζην 9ν έηνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Βάζεη ηνπ νδεγνχ 

πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη ησλ ζρνιείσλ απφ ηνπο δήκνπο θαη ην πξφγξακκα 

εξγαζηψλ ηνπο. Σν σξνιφγην πξφγξακκα γηα θάζε ελφηεηα ζην ζχλνιν ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο έρεη θαζνξηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν, αιιά ε θαηαλνκή 

ησλ σξψλ θαη ην έηνο ζην νπνίν δηδάζθεηαη ε θάζε ελφηεηα απνθαζίδεηαη απφ 

ην δήκν θαη ην ζρνιείν.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θνηηνχλ ζε ζρνιείν ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν 

θαηνηθνχλ. Ωζηφζν, νη καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

επηιέμνπλ εληφο ηνπ δήκνπ πνπ δηακέλνπλ ην ζρνιείν πνπ επηζπκνχλ, θαη νη 

ηνπηθέο αξρέο ππνρξενχληαη λα πινπνηήζνπλ ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ απηή ηελ 

επηινγή. Δλδηαθέξνλ έρεη λα ζεκεησζεί πσο ε ειεπζεξία απηή επηινγήο 

ζρνιείνπ έρεη νδεγήζεη ζε πςειφ πνζνζηφ καζεηψλ πνπ πξνηηκνχλ ηα 

αλεμάξηεηα (ηδησηηθά) ζρνιεία: ζην ζχλνιν φζσλ παξαθνινπζνχλ ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ε ζρεηηθή αλαινγία, δηαξθψο απμαλφκελε, αγγίδεη ην 

10% ην ζρνιηθφ έηνο 2008/2009. 

Οη καζεηέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, αιιά βαζκνί 

δίλνληαη θαηά ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ζρνιείνπ. Οη 
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καζεηέο, αθφκα θαη αλ δε βαζκνινγεζνχλ πάλσ απφ ηε βάζε, πξνάγνληαη 

ζηελ επφκελε ηάμε. Τπνρξεσηηθά παλεζληθά δηαγσλίζκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε ηξία καζήκαηα ζην ηέινο ηνπ 9νπ έηνπο (ζηα νπεδηθά, ηα Αγγιηθά θαη ηα 

καζεκαηηθά) γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ζε εζληθφ 

επίπεδν. Δληνχηνηο, ε επίηεπμε βαζκνινγίαο πάλσ απφ ηε βάζε ζηα 

δηαγσλίζκαηα είλαη απαξαίηεηε γηα λα γίλεη απεπζείαο δεθηφο ν καζεηήο ζηελ 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Έηζη, θαίλεηαη πσο ην ζνπεδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη βαζκνζεξηθφ, 

αιιά ζηφρν έρεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θαη ηελ ππνγξάκκηζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ/ηεο θαη ησλ πεξηνρψλ πξνο βειηίσζε. Απφ κηα ηέηνηα νπηηθή 

γσλία, θαιιηεξγείηαη ζην καζεηή ε λννηξνπία λα κελ έρεη ζηφρν ηελ θαηάηαμή 

ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε κηαο «ιίζηαο» βαζκψλ θαη επηπέδσλ επηηπρίαο 

(άξηζηα, θαιψο θηι.), αιιά ηε βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ θαη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ. 

 

5.2.2.1 Αλώηεξε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Ζ ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα εθπαίδεπζεο απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ειηθίαο απφ 

δεθαέμη έσο είθνζη εηψλ. Ζ παξαθνινχζεζή ηεο είλαη εζεινληηθή. Πξνθεηκέλνπ 

φκσο λα εηζαρζεί θάπνηνο ζε απηή, ζα πξέπεη λα έρεη βαζκνινγεζεί πάλσ απφ 

ηε βάζε ζηα ηειηθά δηαγσλίζκαηα ηνπ 9εηνχο ππνρξεσηηθνχ ζρνιείνπ. Γηα 

ελήιηθεο άλσ ησλ 20 εηψλ, ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ελειίθσλ. Απφ ηνπο απνθνίηνπο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ην 

ζρνιηθφ έηνο 2007/2008, ην 98,4% ζπλέρηζε ηε κφξθσζή ηνπ ζε αλψηεξα 

δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία.  

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα 

παξάζρεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή, γηα ηε ζπλέρηζε 

ησλ ζπνπδψλ ζε αλψηαην επίπεδν θαη γηα λα γίλνπλ φζνη θνηηνχλ ζε απηή 

ελεξγνί πνιίηεο. Οη δεκνηηθέο αξρέο ππνρξενχληαη απφ ην λφκν λα ηελ 

παξέρνπλ ζηνπο απνθνίηνπο ησλ ππνρξεσηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο βαζκίδεο, δελ ππάξρεη θάπνηα νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γηα φζνπο επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε 

αλαινγία αλεμάξηεησλ (ηδησηηθψλ) ζρνιείσλ πξνο δεκφζηα είλαη πνιχ πςειή, 

πιεζηάδνληαο ην ζρνιηθφ έηνο 2008/2009 ην 1:1 (44% αλεμάξηεηα ζρνιεία, 

54% δεκφζηα ζρνιεία). 
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Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

ν καζεηήο επηιέγεη έλα απφ ηα 17 εζληθά ηξηεηή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ θπβέξλεζε κέζσ λφκνπ. Δμ‟ απηψλ, ηα 14 έρνπλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηξία ζηνρεχνπλ ζε πεξαηηέξσ ζπνπδέο 

επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ. Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ 

επηκέξνπο θιάδνπο απφ ην 2ν ή ην 3ν έηνο ζπνπδψλ, νη νπνίνη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Καζεηέο κε ελδηαθέξνληα 

εθηφο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ εηδηθά 

ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ 

καζεκάησλ ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ. Δπηπιένλ, γηα φζνπο καζεηέο δελ 

πέηπραλ ηηο απαηηνχκελεο επηδφζεηο ζηηο εζληθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ δεθηνί ζην αλψηεξν 

δεπηεξνβάζκην ζρνιείν, δηακνξθψλνληαη αηνκηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

νδεγνχλ ζηα εζληθά ή ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.  

ια ηα εζληθά πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ 8 θνηλέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

καζεκάησλ, ζηηο φπνηεο πξνζηίζεληαη εμεηδηθεπκέλεο ελφηεηεο, ζρεηηθέο κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο, ελψ θάζε καζεηήο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. κσο, ε 

εθπαίδεπζε ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα κε επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηελ απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, αιιά πεξηιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 15 εβδνκάδεο εθπαίδεπζεο ζε ρψξνπο εξγαζίαο.  

Ζ αμηνιφγεζε είλαη ζπλερήο ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη 

καζεηέο βαζκνινγνχληαη ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο, φρη απιψο ηεο ελφηεηαο, 

ή θάζε εμάκελν. Βαζκφο δίλεηαη θαη γηα ηελ πξνζσπηθή εξγαζία. ε νξηζκέλεο 

ελφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη δηαγσλίζκαηα ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ καζεηψλ. Παξ‟ φι‟ 

απηά, δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ 

ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο αθφκα θαη αλ θαλείο απνηχρεη 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ιακβάλεη πξφζζεηε 

βνήζεηα. Καζήκαηα ή αθφκα θαη νιφθιεξα έηε ζπνπδψλ κπνξνχλ λα 

επαλαιεθζνχλ.  

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν καζεηήο ιακβάλεη έλα 

απνιπηήξην κε ηνπο βαζκνχο ηνπ ζε φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάρηεθε. Απηφ ην 

απνιπηήξην, κε βαζκφ απφ έλα επίπεδν θαη άλσ, είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 
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είζνδν ζηελ αλψηεξε (ηξηηνβάζκηα) εθπαίδεπζε, ελψ ζε νξηζκέλα 

επηζηεκνληθά πεδία ππάξρνπλ πξφζζεηα πξναπαηηνχκελα. 

 

5.3 Σν Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα ηεο Οιιαλδίαο37 

ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνληαη ηα πξσηνβάζκηα θαη ηα 

δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία. Σελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξαθνινπζνχλ παηδηά 

ειηθίαο 5 έσο 12 εηψλ, ηα νπνία πεγαίλνπλ είηε ζην πξσηνβάζκην είηε ζην 

εηδηθφ πξσηνβάζκην ζρνιείν38. Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηφζν ε 

ππνρξεσηηθή, φζν θαη ε αλψηεξε(πξναηξεηηθή) απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ειηθίαο 

12 έσο 18 εηψλ.  

ε ζχγθξηζε κε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

ζρνιείσλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη πεξηζζφηεξεο: ππάξρεη ην 

ζρνιείν VWO, εμαεηνχο θνίηεζεο, ην νπνίν παξέρεη γεληθή εθπαίδεπζε, 

εζηηάδνληαο απφ έλα ζεκείν θαη κεηά ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ ην ζρνιείν HAVO, πεληαεηνχο θνίηεζεο, πνπ θαιχπηεη κέρξη θαη 

ηελ αλψηεξε γεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη απεπζχλεηαη ζηηο ειηθίεο 12 

έσο 17. Έλαο ηξίηνο ηχπνο ζρνιείνπ είλαη ην VMBO39, ηεηξαεηνχο θνίηεζεο, 

γηα ειηθίεο 12 έσο 16 εηψλ, ην νπνίν παξέρεη πξν-επαγγεικαηηθή 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπίζεο, κπνξεί θαλείο λα επηιέμεη κεηαμχ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ειηθίαο 12 έσο 18 θαη ηεο 

εηδηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα άηνκα ειηθίαο 12 έσο 18 κε 20 

εηψλ40. Δηδηθφηεξα ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ππάξρνπλ νη 

εμήο επηινγέο γηα ηνπο καζεηέο: είηε ηα ζρνιεία VWO θαη HAVO πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, είηε ην ζρνιείν MBO, ην νπνίν απνηειεί ζπλέρεηα 

ηνπ VMBO θαη θαιχπηεη ηε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Αλάινγα 

                                                           
37 Πεγέο: “Organisation of the education system in the Netherlands, 2008/09”, “National 

summary sheets on education system in Europe and ongoing reforms, 2009 edition, The 

Netherlands”, Eurydice, European Commission. 
38 ε εηδηθά ζρνιεία παξαθνινπζνχλ καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ζηελ αλάπηπμή ηνπο είηε κε θπζηθέο ή/θαη λνεηηθέο αλαπεξίεο. Γεληθψο πξνηηκάηαη λα 

παξαθνινπζνχλ ζε γεληθά ζρνιεία, αιιά εγγξάθνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δε 

γίλεηαη δηαθνξεηηθά.  
39 Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηνο ζε ζρνιείν VMBO: α) ην 

βαζηθφ επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα, β) ην επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα κεζαίαο δηνίθεζεο, γ) ην 

ζπλδπαζκέλν πξφγξακκα θαη δ) ην ζεσξεηηθφ πξφγξακκα. 
40 πρλά ε δηδαζθαιία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γίλεηαη ζε ζρνιεία πνπ ζπλδπάδνπλ 

δηάθνξνπο ηχπνπο εθπαίδεπζεο (VMBO, HAVO θαη VWO).  
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κε ηελ εηδηθφηεηα, νη ζπνπδέο ζην VMBO δηαξθνχλ απφ 1 έσο 4 έηε. Κφλν ζηα 

VMBO νη ζπνπδέο νινθιεξψλνληαη κε ζρνιηθέο θαη εζληθέο εμεηάζεηο. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ν καζεηήο ζηελ Οιιαλδία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αηξαπνχο, 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ή ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπ ζηφρνπο.  

 

5.3.1 Γηνηθεηηθόο έιεγρνο - ρξεκαηνδόηεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

Ζ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Οιιαλδίαο γίλεηαη αθελφο 

θεληξηθά ζε θξαηηθφ επίπεδν, αθεηέξνπ ζε κηα πην απνθεληξσκέλε βάζε ζην 

επίπεδν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κέζσ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

ηνπο έρνπλ απνδνζεί. Σν Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηήκεο 

δηακνξθψλεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθπαίδεπζε, γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ηα ζρνιεία εθαξκφδνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο θαη ηξφπνπο νξγάλσζεο. Κάιηζηα, ηα ίδηα ηα ζρνιεία έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, αθνινπζψληαο σζηφζν ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ ηίζεληαη 

ζεζκηθά41. Απηά ηα πξφηππα, πέξαλ απφ ηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε, θαιχπηνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

ηνπο ζηφρνπο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνλ 

ηξφπν δηνίθεζεο ησλ δεκφζησλ εθπαηδεπηήξησλ, ηελ επηζεψξεζε, ηνλ ηξφπν 

εμεηάζεσλ, ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. Απφ ην 1996 γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

απφ ην 2006 γηα ηελ πξσηνβάζκηα, ε θπβέξλεζε ρνξεγεί επηδνηήζεηο ζηα 

ζρνιεία, απμάλνληαο παξάιιεια ηελ απηνλνκία ηνπο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο 

ησλ ρξεκαηηθψλ ηνπο πφξσλ.  Άιιε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πέξαλ ηεο θξαηηθήο 

κπνξεί λα είλαη απφ δίδαθηξα πνπ ρξεψλνληαη ζηνπο καζεηέο άλσ ησλ 18 

εηψλ, απφ δσξεέο ησλ γνλέσλ, απφ επηπξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο 

δήκνπο γηα ζπκκεηνρή ζε εηδηθά έξγα, απφ ρνξεγίεο, απφ αμηνπνίεζε 

θεθαιαίνπ θ.ά.. Δπηπξφζζεηα, απφ ην 1997, νη δήκνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο 

πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο αιιά θαη γηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ησλ ζρνιείσλ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ, ηεο πεξηνρήο 

ηνπο.  
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Σα ζρνιεία ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο δηνηθνχληαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, σζηφζν ν ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο δελ είλαη νκνηφκνξθνο. ε 

θάζε ζρνιείν ππάξρεη ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην, κηα ζεζκηθά αλαγλσξηζκέλε 

αξρή42, επηθνξηηζκέλε κε ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία 

θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

κέξαο θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα. Δπηπξφζζεηα, δηεπζεηεί ηπρφλ δεηήκαηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ελψ πξνζδηνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ καζεηψλ43. 

Ζ δηνίθεζε αζθείηαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ζεζκηθά ζέκαηα σο πξνο ηελ 

επίβιεςε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαζεθφλησλ κε ακεξφιεπην ηξφπν. 

Παξάιιεια, αξκνδηφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ είλαη ε δηαζθάιηζε 

επαξθψλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ελψ ηα ηδησηηθά ζρνιεία κπνξνχλ λα απνηείλνληαη ζην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ηηο δεκνηηθέο αξρέο. 

 

5.3.2 Ιδηωηηθά ζρνιεία 

ηελ Οιιαλδία, ππάξρνπλ δχν εηδψλ κε θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελα ζρνιεία, 

ηα δηεζλή ή μέλα πνπ παξαθνινπζνχλ απνθιεηζηηθά καζεηέο πνπ δελ έρνπλ 

νιιαλδηθή εζληθφηεηα θαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία. 

Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ πεγαίλνπλ ζε κε θξαηηθά ζρνιεία αγγίδεη ην 

70%. Θεζκηθά, ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα είλαη ηζφηηκα κε ηα δεκφζηα, θάηη πνπ 

ζπλεπάγεηαη φηη δηθαηνχληαη θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, εθφζνλ πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο (π.ρ. λα δηνηθνχληαη απφ λνκηθφ πξφζσπν κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα). Άιισζηε, ζχκθσλα κε ην χληαγκα ηεο 

Οιιαλδίαο, ηδηψηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηδξχζνπλ ζρνιεία θαη κάιηζηα, ε 

κάζεζε πνπ πξνζθέξνπλ λα ζηεξίδεηαη ζε ζξεζθεπηηθά, ηδενινγηθά θαη άιια 

                                                           
42 Κπνξεί ε αξρή απηή λα έρεη ππφ ηελ αξκνδηφηεηα πάλσ απφ έλα ζρνιεία.  
43 ηα δεκφζηα ζρνιεία, ε δεκνηηθή αξρή κπνξεί λα έρεη ην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ. Απφ 

ην 1997, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαηεζεί έλα κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ζε θάπνην άιιν φξγαλν 

πνπ δηέπεηαη απφ ην δεκφζην δίθαην. Αλαθνξηθά κε ηα ηδησηηθά ζρνιεία, ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην 

είλαη δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ δηέπεηαη απφ ην ηδησηηθφ δίθαην θαη ζπλήζσο αθνξά ζε ηδξχκαηα ή 

ζπλδέζκνπο. Έλα άιιν ζέκα πνπ πξνζεγγίδεηαη είηε κε ην δεκφζην είηε κε ην ηδησηηθφ δίθαην, 

αλάινγα κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ θάζε ζρνιείνπ, είλαη ε απαζρφιεζε ησλ δαζθάισλ. 
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πηζηεχσ44. Έλα κε θξαηηθφ ζρνιείν κπνξεί λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή καζεηψλ, 

ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο απφ απηέο πνπ 

πξεζβεχεη, ελψ ηα δεκφζηα ζρνιεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δέρνληαη φια ηα 

παηδηά αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο ή πεπνηζήζεσλ. 

Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2009/2010, ηα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (έληππα θαη πνιπκέζα) 

είλαη δσξεάλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κέρξη 

ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο (2008/09), νη γνλείο απνδεκηψλνληαλ κε ην πνζφ 

ησλ €316 γηα ηελ αγνξά ησλ βηβιίσλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Σψξα πιένλ ην πνζφ 

γηα ηα βηβιία δίλεηαη απεπζείαο ζηα ζρνιεία, ηα νπνία θξνληίδνπλ λα ηε 

δσξεάλ παξνρή ησλ βηβιίσλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Σν επηρνξεγνχκελν πνζφ, 

αιιά θαη ε  αθνινπζνχκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ζρεηηθά κε ζέκαηα 

επηζεψξεζεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ 

εγγξάθνληαη ζην Δηδηθφ Αξηζκφ Κεηξψνπ (personal identification number – 

PGN)45 γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη θάζε παηδί, ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ 3 

½ εηψλ.  

5.3.3 Τπνρξεωηηθή εθπαίδεπζε 

Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, πνπ είλαη νινήκεξε, πεξηιακβάλεη ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ηελ ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα θαη αθνξά ζηα παηδηά 5-16 

εηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ην νιιαλδηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο 

πξνβιέπεη ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε «ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ» (π.ρ. κε IQ 

κεγαιχηεξν απφ 130), ζηα νπνία παξέρεηαη εμεηδηθεπκέλε δηδαζθαιία κέζσ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Leonardo.  Απφ ην 2007 ηζρχεη φηη, απφ ηα 16 

κέρξη ηα 18, νη καζεηέο ππνρξενχληαη λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηε 

κεηά-ππνρξεσηηθή/αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κέρξη ηελ απφθηεζε 

απνιπηεξίνπ βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

ISCED 346 (απφ ζρνιεία HAVO, VWO ή MBO)47.  

                                                           
44 Γηα παξάδεηγκα ην 2008, ην 33% ησλ πξσηνβάζκησλ ζρνιείσλ ήηαλ δεκφζηα, ην 30% ήηαλ 

πξνηεζηαληηθά θαη έλα 30% ξσκαηνθαζνιηθά (ζει. 42, Organisation of the education system in 

the Netherlands, 2008/09). 
45 Δίλαη θάηη αληίζηνηρν κε ην κεηξψν γηα ηελ εθνξία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 
46 Αληηζηνηρεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
47 ηφρνο απηήο ηεο ππνρξεσηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη λα κεησζεί ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ θαηά 

ην ήκηζπ κέρξη ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2002 [ζηφρνο ηεο Regional Registration and Coordination 

(Early School Leavers) Act (RMC)].  
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5.3.3.1 Μεηάβαζε από ηελ πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε 

δεπηεξνβάζκηα 

Οη απνθάζεηο γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ιακβάλνληαη απφ ην εθάζηνηε ζρνιηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν κπνξεί λα αλαζέζεη 

ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ ζε κηα επηηξνπή δαζθάισλ θαη δηεπζπληψλ. Γηα ηελ 

εγγξαθή ζε ζρνιεία HAVO, VWO θαη VMBO, νη καζεηέο αμηνινγνχληαη βάζεη 

ηεο επίδνζήο ηνπο ζε δηαγσλίζκαηα ζην ηειεπηαίν έηνο ηνπ πξσηνβάζκηνπ 

ζρνιείνπ σο πξνο ην επίπεδν γλψζεψλ ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο. Οη 

γνλείο ιακβάλνπλ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε απφ ην πξσηνβάζκην ζρνιείν σο 

πξνο ην είδνο ζρνιείνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ηαηξηάδεη ζην 

παηδί ηνπο, βάζεη ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεψλ ηνπ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζην 

ηεζη αμηνιφγεζεο καζεηψλ ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Κέηξεζεο 

(CITO) θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ48. 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πέξαλ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ 

ζρνιείσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο κε 

δνκηθά γλσζηνινγηθά πξνβιήκαηα. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, απηή ε 

δηαδηθαζία ζπλδπάδεηαη κε θάπνην είδνο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο.  

 

5.3.3.2 Μεηά – ππνρξεωηηθή/αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Κεηά ηε δεπηεξνβάζκηα ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία νινθιεξψλεηαη ζην 

ηξίην έηνο ησλ ζρνιείσλ HAVO θαη VWO θαη ζην ηέινο ηνπ VMBO (4-εηήο 

δηάξθεηα), είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ην 2007 νη καζεηέο λα ζπλερίζνπλ ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη 

πξνζφληα. Απηή ε ζρεηηθά πξφζθαηε απφθαζε θηλείηαη ζην πιαίζην ηνπ 

ζηφρνπ πεξηνξηζκνχ ζην ήκηζπ ηνπ πνζνζηνχ εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ κεηά 

ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, νη καζεηέο έρνπλ δηάθνξεο επηινγέο γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ HAVO θαη VWO 

κφιηο ηειεηψζνπλ ηελ ηξίηε ηάμε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ζηνλ ίδην ηχπν 

                                                           
48 Σα εζληθά απηά ηεζη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 85% ησλ πξσηνβάζκησλ ζρνιείσλ (πεγή: 

National summary sheets on education systems in Europe and ongoing reforms, 2009 edition, 

The Netherlands).  
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ζρνιείνπ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηε δεπηεξνβάζκηα γεληθή εθπαίδεπζε. Οη 

καζεηέο ηνπ πξν-επαγγεικαηηθνχ ζρνιείνπ VMBO, φηαλ νινθιεξψζνπλ 

επηηπρψο ην ζεσξεηηθφ ζθέινο ζπνπδψλ, κπνξνχλ λα κεηαπεδήζνπλ ζηελ 

ηέηαξηε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ HAVO. Βέβαηα πεξηζζφηεξν ζπλαθήο κε ην VMBO, 

είλαη ε, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, κεηάβαζε ζην MBO, ην δεπηεξνβάζκην 

επαγγεικαηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ αθνινπζεί ν 

καζεηήο δηαξθεί απφ έλα έσο ηέζζεξα έηε. Οη καζεηέο κε απνιπηήξην HAVO, 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ζηελ πέκπηε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ VWO.  

 

Γεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (HAVO θαη VWO) 

Οη καζεηέο ζηελ ηέηαξηε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ HAVO θαη ηελ πέκπηε ηνπ 

ζρνιείνπ VWO επηιέγνπλ νκάδεο καζεκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Οη ηέζζεξηο νκάδεο καζεκάησλ αθνξνχλ 

ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο  «πνιηηηζκφο θαη θνηλσλία», «νηθνλνκηθά θαη θνηλσλία», 

«επηζηήκεο θαη πγεία» θαη «επηζηήκεο θαη ηερλνινγία». Οη νκάδεο καζεκάησλ 

απνηεινχληαη α) απφ καζήκαηα θνξκνχ, θνηλά γηα φινπο ηνπο καζεηέο, 

αλάινγα κε ην είδνο ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηνχλ, β) εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζην 

πεξηερφκελν ηεο θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο θαη γ) καζήκαηα επηινγήο. Ζ 

θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο 

ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ην ίδην ην ζρνιείν. Οη ηειηθέο εμεηάζεηο γηα ην 

απνιπηήξην γίλνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν, φζν θαη 

ελδνζρνιηθά. Σo απνιπηήξην απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, παλεπηζηεκηαθή θαη αλψηεξε επαγγεικαηηθή. Δηδηθά 

γηα ηελ απνδνρή ζε παλεπηζηεκηαθή ζρνιή, απαηηείηαη απνιπηήξην ζρνιείνπ 

VMO. 

 

Γεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (MBO) 

Οη βαζηθέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ έρεη έλαο καζεηήο ν νπνίνο επηζπκεί λα 

ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζε δεπηεξνβάζκην επαγγεικαηηθφ εθπαηδεπηήξην 

ζηα ζρνιείν MBO είλαη ηξεηο: α) λα  παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα βαζηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή εθπαίδεπζεο επηπέδνπ βνεζνχ  β) λα  

εθπαηδεπηεί πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επαγγεικαηίαο ή ζηέιερνο δηνίθεζεο (κεζαίν 

θιηκάθην) ή γ) λα αθνινπζήζεη εθπαίδεπζε πνπ νδεγεί ζε πςειή εμεηδίθεπζε. 

ηελ πξψηε επηινγή δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξναπαηηνχκελα απφ ηελ 



105 
 

ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφο ζηελ 

επαγγεικαηηθή δεπηεξνβάζκηα, σζηφζν ζηε δεχηεξε ν καζεηήο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη απνιπηήξην πξν-επαγγεικαηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (VMBO) 

ή απνιπηήξην θαηψηεξεο γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (MAVO) ή 

πηζηνπνίεζε φηη έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

ζρνιείνπ HAVO ή ηνπ ζρνιείνπ VWO. Ζ πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζην ίδην επάγγεικα ή ζηελ ίδηα θαηεγνξία επαγγέικαηνο κε απηή 

ζηελ νπνία επηδηψθεη λα θαηαξηηζηεί ν καζεηήο απφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

πςειήο εμεηδίθεπζεο, είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφο ζε 

απηφ.   

Οη θχθινη καζεκάησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα. Οη καζεηέο πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο 

ζεηξέο καζεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά πνπ πξνβιέπεη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαζψο, ε παξαθνινχζεζε κηαο ελφηεηαο απαηηεί ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη 

παξαθνινχζεζεο ελφο καζήκαηνο: α) είηε κέζσ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

φπνπ ε πξαθηηθή άζθεζε απνηειεί ην 20%-60% ηεο δηάξθεηαο ηνπ καζήκαηνο 

θαη β) είηε κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο, φπνπ ε πξαθηηθή άζθεζε 

απνηειεί πάλσ απφ ην 60% ηεο δηάξθεηαο ηνπ καζήκαηνο. Ζ δηδαθηέα χιε γηα 

θαζεκία απφ ηηο 700 δηαζέζηκεο εηδηθφηεηεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ην θάζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα νξγαλψζεη ηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

κε δηθφ ηνπ ηξφπν πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο ηνπ λα απνθηήζνπλ ηειηθψο ην 

δίπισκα. Ζ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ ηερληθήο εθπαίδεπζεο γίλεηαη σο εμήο: 

απνλέκνληαη ζηνπο καζεηέο πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ελδηάκεζεο εμεηάζεηο ζηηο 

νπνίεο πεηπραίλνπλ· κφιηο νινθιεξψζνπλ επηηπρψο φιεο ηηο εμεηάζεηο γηα ηνλ 

θχθιν καζεκάησλ θαη ζπλεπψο θαηέρνπλ ηηο αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο, απηά 

αληηθαζίζηαληαη απφ ην απνιπηήξην. 

Σν απνιπηήξην ηνπ ζρνιείνπ MBO, φηαλ αθνξά ζε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή 

επηπέδνπ κεζαίνπ ζηειέρνπο δηνίθεζεο, επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηελ αλψηεξε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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5.3.4 ηόρνη ηεο εθπαίδεπζεο 

Ζ θπβέξλεζε ηεο Οιιαλδίαο έρεη ζέζεη νξηζκέλνπο ζηφρνπο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο εθπαίδεπζεο. Κεηαμχ απηψλ, είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο πξφσξεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη επνκέλσο, ε νινθιήξσζε ηεο  εθπαίδεπζεο απφ 

φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα. Παξάιιεια, θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλέιημε 

ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη ε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε δηθψλ ηνπο κεζφδσλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Σα βηβιία ζα 

ζπλερίζνπλ λα δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ 

πξνβιέπεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ νξηζκέλα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, φπσο ε έιιεηςε δηδαζθφλησλ, ε βειηίσζε ηεο θαηάξηηζήο ηνπο, ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο, νη πξννπηηθέο ηνπο κέζα ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δπηπξφζζεηα, ζηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε κεγαιχηεξε επειημία ζηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ απφ ηελ 

πξν-επαγγεικαηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (VMBO) ζηε δεπηεξνβάζκηα 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (ΚΒΟ) θαη ζηελ πςειφηεξε επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε (ΖΒΟ). ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ, επηρεηξείηαη ε θαιχηεξε 

δηαζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ηφζν 

κέζσ ηεο πνηνηηθφηεξεο θαηάξηηζεο, φζν θαη ηεο θαιχηεξεο ζπλνρήο κεηαμχ 

ησλ ζρνιείσλ VMBO-MBO-HBO, αιιά θαη κέζσ κηαο γεληθφηεξεο πην 

νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο49.  

 

Ζ ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ απηψλ ησλ ρσξψλ 

νδεγεί εχινγα ζην ζπκπέξαζκα πσο, ε βαζηθή δηαθνξνπνίεζή ηνπο κε ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ε κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ ηξφπν 

αλάπηπμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. αθψο, γίλνληαη αληηιεπηέο θαη 

άιιεο δηαθνξέο, φπσο ε απνθέληξσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη ν ηξφπνο 

νξγάλσζεο επαθίεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ζε γεσγξαθηθέο θαη πνιηηεηαθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξαο, ζηφρνο δελ είλαη, π.ρ. ε ζπκκεηνρή ησλ δήκσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο ζηε νπεδία. Ζ απφθιηζε, φκσο, απφ 

                                                           
49 Σα ηειεπηαία πεξηιακβάλνληαη ζηε ηξαηεγηθή Αηδέληα γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 2008-2011. 
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ζηείξα πξνζθφιιεζε ζε πξσηφθνιια, γξαθεηνθξαηία θαη ηεξαξρηθέο δνκέο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη αλαγθαία.  

ηηο παξαπάλσ ρψξεο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη δηαδξαζηηθή, δειαδή ηα 

παηδηά ζπκκεηέρνπλ φρη κφλν σο δέθηεο, αιιά θαη σο αμηνινγεηέο ησλ 

δαζθάισλ ηνπο. Θαη ζηηο ηξεηο ρψξεο, ηα ίδηα ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα επηιέγνπλ 

ηα βηβιία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, ελψ είλαη 

ζαθήο ε απνδέζκεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην άγρνο ηεο δεδνκέλεο χιεο. 

Γεληθφηεξα, θαίλεηαη πσο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη 

πεξηζζφηεξν επέιηθηα απφ φ,ηη ην αληίζηνηρν ειιεληθφ θαη, θηλνχκελν πάληα 

ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη επίβιεςε θνξέσλ, πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ, θαη φρη vice versa.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Δμεηάδνληαο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο εγρψξηαο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

αληηπαξαβάιινληαο ηαπηφρξνλα ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ζε άιιεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο, εχινγα αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ν θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ (πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) έρεη επηδείμεη 

ζεκαληηθφ ζζέλνο. Θη απηφ δηφηη, ην κεξίδην ησλ καζεηψλ πνπ θαηέρνπλ ηα 

ηδησηηθά ζρνιεία είλαη ην κεγαιχηεξν αλάκεζα ζηηο ρψξεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

ρξεκαηνδνηνχκελα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα (Γαιιία, Ηηαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην), 

θζάλνληαο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ην 6% ησλ καζεηψλ. Γεδνκέλνπ, 

κάιηζηα, φηη ηα ηδησηηθά απηά εθπαηδεπηήξηα δε ιακβάλνπλ θακίαο κνξθήο 

επηρνξήγεζε απφ ην θξάηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο, θαη νη «πειάηεο 

ηνπο» (νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο) βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε αξθεηά 

αληηθίλεηξα αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί ηειηθά φηη ν ελ ιφγσ εγρψξηνο θιάδνο ζπγθαηαιέγεηαη 

ηνπιάρηζηνλ αλάκεζα ζηνπο πιένλ αλζεθηηθνχο ζηελ Δ.Δ..  

Σαπηφρξνλα, ε ζχγθξηζε ηνπ εγρψξηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα 

αληίζηνηρα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. εγείξεη ζαθή εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε 

ηελ αλάγθε αλαδφκεζεο ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζηελ Διιάδα. Ζ πξφζθαηε πξσηνβνπιία ηνπ ΤΠΔΠΘ γηα ην «Λέν ρνιείν»50 

ππφζρεηαη ζεκαληηθέο αιιαγέο, κεηαμχ άιισλ, ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

εηζαγσγήο λέσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο (π.ρ. ςεθηαθή ζχγθιηζε), 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηεχξπλζεο ηεο θξνληίδαο καζεηψλ ΑκεΑ 

θηι.  

Παξ‟ φιν πνπ ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο θξίλνληαη αζθαιψο ελζαξξπληηθέο γηα ην 

κέιινλ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, εληνχηνηο είλαη έθδειε γηα άιιε κηα θνξά ε 

απνπζία δνκηθψλ αιιαγψλ ηνπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο γηα ηα ηδησηηθά 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνληαη σο 

                                                           
50

www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=785&lang

=el 
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αλαγθαίν θαθφ θαη φρη σο ιεηηνπξγηθφο άμνλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηελ Διιάδα. 

Απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εγρψξησλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηα αληίζηνηρα ζηηο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ., πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε αξθεηέο πηπρέο ηνπ ηξφπνπ 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ. ε αληίζεζε κε φ,ηη 

επηθξαηεί ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζηελ Διιάδα ην θξάηνο δελ πξνζθέξεη 

θακηάο κνξθήο ζηήξημε ζηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, δελ επηηξέπεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρεηηθά έξγα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Λφκνπ, ελψ νη εκθαλείο 

ζηξεβιψζεηο ζηηο δνκέο ηνπ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγνχλ ελδερνκέλσο σο ηξνρνπέδε γηα ηε δηαηήξεζε 

πςεινχ επηπέδνπ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Αδηακθηζβήηεηα, ε παηδεία δελ απνηειεί απιψο έλαλ αθφκα ζχιαθα 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δεδνκέλεο ηεο επαηζζεζίαο πνπ 

δηθαηνινγεκέλα επηδεηθλχεη θάζε θξάηνο ζηηο γλψζεηο, ηα εξεζίζκαηα, ηε 

δηακφξθσζε ζπλείδεζεο θαη αληηιήςεσλ πνπ ην ζρνιείν παξέρεη ζηνπο 

καζεηέο ηνπ. Κπνξεί, βέβαηα, λα ππνζέζεη θαλείο πσο ε πεπνίζεζε απηή 

απνηειεί ζέζθαην θαη γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. (αιιά θαη εθηφο απηήο) 

νη νπνίεο, νξίδνληαο έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θηι., 

επηηξέπνπλ δηφδνπο αλάπηπμεο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, αλαγλσξίδνληαο 

νπζηαζηηθά ην δηθαίσκα ηνπ θάζε πνιίηε λα κελ επηιέμεη ηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε θαη δηαθπιάηηνληαο έηζη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηηζέκελε αμία 

απφ ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. 

Γε ζα πξέπεη λα αγλνεζεί φηη ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα ζηελ Διιάδα 

απνηεινχλ έλαλ θιάδν πνπ πξνζθέξεη εξγαζία ζε ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο, 

ζπλεηζθέξνληαο σο επηρεηξήζεηο θαη ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηεο ρψξαο εθηφο 

ηεο ζπκβνιήο ζην ΑΔΠ. Αιιά, πέξαλ απηνχ, νη απφθνηηνη ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ είλαη πνιίηεο πνπ δηεθδηθνχλ ζέζεηο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε, φπσο 

θαη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα θιεζνχλ, φπσο φινη, λα είλαη ελαξγείο θαη ελεξγνί 

πνιίηεο, ηδηαίηεξα ζηελ ησξηλή δπζρεξή ζπγθπξία ηεο ρψξαο. Ζ δηαζθάιηζε 

ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηα ηδησηηθά ζρνιεία 

ζπκβάιιεη, επνκέλσο, θαη ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ απφθνηησλ θαη άξα κφλν 

θνηλσληθή σθέιεηα κπνξεί λα έρεη.  

Δάλ, φκσο, θάηη ηέηνην ηζρχεη, ηφηε ηελ ίδηα ζηηγκή δελ κπνξεί λα παξακέλνπλ 

ηφζεο ζηξεβιψζεηο ζηε δπλαηφηεηα επηινγήο δαζθάισλ/ θαζεγεηψλ απφ ηνπο 
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ηδηνθηήηεο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, απαγνξεχζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

παξέθθιηζε απφ ην σξνιφγην θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ αλάιεςε 

θαηλνηνκηψλ.   

Ο αζθπθηηθφο θινηφο ηνπ θξάηνπο θαη ε παξεκβαηηθφηεηά ηνπ ζηε Διιάδα δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ ίδξπζε ελφο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζην εξγαζηαθφ θαζεζηψο, 

αιιά είλαη ζπλερήο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Ωο επαθφινπζν 

ησλ πνιιψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ίδξπζε ζρνιείνπ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

έρνπλ θαζνξηζηεί αληίζηνηρνη έιεγρνη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο απφ ηα ζρνιεία θαη 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σν θαζεζηψο ησλ πνιιαπιψλ ειέγρσλ παξακέλεη 

ηζρπξφ, παξφηη ε Διιάδα δελ έρεη πξνρσξήζεη, φπσο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ζε 

απνθέληξσζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, κε αληίζηνηρε αλαθαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο ζε πεξηθεξεηαθνχο / απηνδηνηθεηηθνχο θνξείο, ε νπνία 

ζπλήζσο επλνεί ηε δηελέξγεηα ζπρλφηεξσλ ειέγρσλ, ελψ βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Γηαηεξείηαη έηζη έλα γξαθεηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα θεληξηθνχ ειέγρνπ πνπ δελ είλαη απνδνηηθφ, φπσο απνδεηθλχνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ PISA 2009.  

Απφιπηα νξηνζεηεκέλε είλαη ζηελ Διιάδα θαη ε εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο, κε ηε ρψξα λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηε κεηνλφηεηα ηεο 

Δ.Δ. φπνπ ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ επαθξηβψο ην 

εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

ε φ,ηη αθνξά ηέινο ζηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ρακειή, 

δεδνκέλνπ φηη ζηελ Διιάδα δελ θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο κέξνο ησλ δαπαλψλ 

ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ θαη επνκέλσο ηα έζνδά ηνπο πξνέξρνληαη 

εμνινθιήξνπ απφ δίδαθηξα. Σν ειιεληθφ θξάηνο παξέρεη ζηηο νηθνγέλεηεο κε 

παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ηα ζπλήζε επηδφκαηα 

ηέθλσλ θαη αληίζηνηρεο θνξνειαθξχλζεηο. Απηέο νη έκκεζεο εηζνδεκαηηθέο 

εληζρχζεηο παξέρνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηηο Δ.Δ., ζε πνιιέο απφ ηηο 

νπνίεο φκσο ζπλππάξρνπλ κε ηελ επηρνξήγεζε ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε 

κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ. Δπηπιένλ, θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ζηελ Δ.Δ. ε 

πνιηηηθή ηεο επηρνξήγεζεο καζεηψλ, κε ηε κνξθή ησλ ζρνιηθψλ θνππνληψλ, ε 

νπνία ήδε εθαξκφδεηαη ζε ελλέα ρψξεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, κάιηζηα, πσο 

νη ρψξεο απηέο επηρνξεγνχλ θαηεγνξίεο ή αθφκα θαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ 

(Οιιαλδία) ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. Οπζηαζηηθά, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ., ην θξάηνο φρη κφλν επηρνξεγεί κέξνο ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ 



112 
 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, αιιά ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

καζεηψλ ηνπο  ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ,ηη ζηελ Διιάδα. ηνλ αληίπνδα, νη 

Έιιελεο γνλείο πνπ πξνηηκνχλ ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα δε ραίξνπλ θακίαο 

επηδφηεζεο, επηβαξχλνληαη κε ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ, αθνχ νη καζεηέο 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ εμαηξνχληαη ηεο δσξεάλ παξνρήο βηβιίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

νη καζεηέο δελ απνιακβάλνπλ νχηε ηηο ζπλήζεηο αηέιεηεο ζε κέζα κεηαθνξάο.  

αθψο, ε άξζε απηψλ ησλ ζηξεβιψζεσλ είλαη ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα. 

Γεδνκέλεο, κάιηζηα, ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ην 

ειιεληθφ θξάηνο ζηελ παξνχζα θάζε, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο πσο 

ε επηθαηξνπνίεζε, νπζηαζηηθά, ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ε 

ππνζηήξημε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πφξξσ απέρεη απφ ηελ επίηεπμε ησλ 

άκεζσλ αλαγθψλ. Δληνχηνηο, έρεη απνδεηρζεί πσο νη θεηδσιέο επελδχζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη εμαηξεηηθά θνζηνβφξεο καθξνπξφζεζκα, εηδηθά γηα θξάηε 

φπσο ε Διιάδα πνπ έρνπλ πεξηέιζεη εζράησο ζε δπζρεξείο αηξαπνχο. Ζ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα απνηειεί 

ζπλερέο ζηνίρεκα γηα ηελ φπνηα πνιηηηθή εμνπζία, ιφγσ ηεο αδηαβάζκεηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ απηή επηθέξεη.  

ην πιαίζην απηφ, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Πνιηηείαο ζα πξέπεη λα είλαη 

αδηακθηζβήηεηα ε αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο παηδείαο, έηζη ψζηε αλεμαξηήησο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, θάζε Έιιελαο/Διιελίδα λα έρεη πξφζβαζε ζε έλα 

ζρνιείν πνπ λα ηνλ/ηελ πξνεηνηκάδεη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ κέιινληνο. 

Δπηπξνζζέησο, φκσο, ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ηδσζεί σο 

ζπλεξγάηεο, σο ζπκπιεξσκαηηθφ ελδερνκέλσο ζηνηρείν ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο θαη φρη σο αληαγσληζηήο – ή θαη ερζξφο. Δηδηθφηεξα ζηελ παξνχζα 

ρξνληθή ζπγθπξία, ε επέλδπζε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα –κήηξα 

θαηλνηνκίαο θαη λέσλ ηδεψλ, ε νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο κε ηελ 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη ε άξζε κνλνιηζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απαγνξεχζεσλ ζα 

έπξεπε λα απαζρνιήζεη πεξηζζφηεξν ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 
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