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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οξεία δημοσιονομική ύφεση των τελευταίων χρόνων σε συνδυασμό με την 
εργασιακή αβεβαιότητα, τις νομοθετικές αστοχίες και τις συχνές εναλλαγές στη 
στελέχωση των Υπουργείων έχουν πλήξει τη παιδεία στο μέγιστο βαθμό, 
αναδεικνύοντας τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την 
έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και τις υλικοτεχνικές αδυναμίες σε 
βασικές πηγές συστηματικής υποβάθμισης της. 

Η τελευταία διενέργεια του ΑΣΕΠ το 2008, η περικοπή των δαπανών για τη 
παιδεία σε ποσοστό 35.6% την τελευταία πενταετία, οι συγχωνεύσεις σχολείων, η 
κατάργηση υποβοηθητικών θεσμών όπως αυτής της ενισχυτικής διδασκαλίας, αλλά 
και η διαδοχική εφαρμογή των 4186/2013 και ν. 4326/2015 αναφορικά με την 
εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα 
της ουσιαστικής κρίσης στην οποία έχει υπεισέλθει η παιδεία σήμερα. 

Αναγνωρίζοντας τη παιδεία ως υποχρέωση του κράτους και βασική αποστολή 
του σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 16 Συντάγματος) και τις 
διεθνείς και ευρωπαϊκές διακηρύξεις δικαιωμάτων του ανθρώπου, καλούμαστε να 
εξειδικεύσουμε τα δικαιώματα που απορρέουν από τις παρεχόμενες εγγυήσεις με 
σκοπό το προσανατολισμό των νομοθετικών λύσεων στην ουσιαστικότερη 
εμπέδωση και διασφάλιση τους. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 16 δε θεμελιώνεται μονάχα το κοινωνικό δικαίωμα 
της παιδείας, υπό την έννοια της αξίωσης δωρεάν παροχής παιδείας από το κράτος, 
αλλά και η ελευθερία της παιδείας, συνιστάμενη στην ελευθερία πρόσβασης στη 
παιδεία, στην ελευθερία αποχής από τη παιδεία ύστερα από την παρέλευση των 
υποχρεωτικών ετών, την ελευθερία επιλογής της θρησκευτικής και φιλοσοφικής 
κατευθύνσεως της παιδείας,  την ελευθερία επιλογής εκπαιδευτηρίου κ.α.  

Με την ελευθερία πρόσβασης στη παιδεία, αλλά και με την ρητώς 
κατοχυρωμένη παροχή δωρεάν παιδείας σύμφωνα με το άρθρο 16 §4 κατά το οποίο 
«Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της στα 
κρατικά εκπαιδευτήρια» έρχεται σε ευθεία αντίθεση η επιβολή διδάκτρων στα 
δημόσια σχολεία ή η υπονόμευση με οποιονδήποτε τρόπο του δημόσιου χαρακτήρα 
της. 

Η ερειζόμενη συζήτηση για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και η συγκρουσιακή ιδεολογικοπολιτική της διάσταση δε συνάδει με 
τους σκοπούς του παρόντος οδηγού, σε κάθε περίπτωση ωστόσο θα απαιτούσε μια 
συνταγματική αναθεώρηση, διότι το γράμμα του άρθρου 16 Σ ρητώς επιτρέπει την 
ίδρυση ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων μονάχα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, προβλέποντας παράλληλα κρατικό μονοπώλιο στη παροχή της 
ανώτατης παιδείας. 

Αναφορικά με τις δυο υφιστάμενες βαθμίδες εκπαίδευσης, το Σύνταγμα 
κατοχυρώνει μέσω της συνύπαρξης κρατικής και ιδιωτικής παιδείας το ατομικό 
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δικαίωμα ιδρύσεως, διοικήσεως και λειτουργίας ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, 
επιφυλάσσει ωστόσο σε κάθε περίπτωση στο κράτος τη μέριμνα για την παιδεία. 

Συνεπώς, υπό αυτό το πρίσμα της συνταγματικής της κατοχύρωσης, η 
εκπαιδευτική πολιτική αναγορεύεται σε μείζονα υποχρέωση του κράτους, σε ένα 
κοινωνικό δικαίωμα που οφείλει να μην καταστεί «κενό» γράμμα ενόψει των 
δημοσιονομικών δυσχερειών και των πολιτικών σκοπιμοτήτων. 

Η διερεύνηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών, ο καθορισμός των 
μέτρων που θα τις ικανοποιήσουν με μεστό και ολοκληρωμένο τρόπο, η σύνταξη 
ενός καταστατικού χάρτη της εκπαίδευσης σύμφωνα με την εγγενή σημασία της 
έννοιας «άνθρωπος» σε συνάρτηση με τις εθνικές ιδιαιτερότητες, την ιστορική 
παράδοση, τις αξίες, τα κεκτημένα και τις προκλήσεις της πολυεπίπεδης 
οικονομικής, νομικής και πολιτιστικής πραγματικότητας αποτελούν βασικούς 
άξονες που οφείλει να λάβει υπόψη του κάθε μελλοντικό νομοθέτημα. 

Ο παρόν οδηγός μελέτης φιλοδοξεί να αναδείξει τα καίρια αμφιλεγόμενα 
ζητήματα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας τη 
προβληματική που τα διέπει, το ιστορικό, την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και τις 
αντικρουόμενες απόψεις και νομολογίες που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με αυτά.   

2 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 

(1) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει αποτελέσει πεδίο 
ερίδων τα τελευταία χρόνια με κύριους άξονες αντιπαραθέσεων τις συνολικές 
ώρες εκπαίδευσης αλλά και τον τρόπο κατανομής τους στα επί μέρους μαθήματα. 

Με τις σύγχρονες νομοθετικές εξελίξεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 
τον νόμο 4327/2015 επέρχονται αλλαγές μονάχα στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ 
Λυκείου, ενώ διατηρείται ως έχει το πρόγραμμα των υπολοίπων τάξεων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τον παλαιότερο ν. 4186/2013. Ορίζονται για την 
Γ’ λυκείου οι ώρες των Ομάδων Προσανατολισμού (αντικαθιστούν τις 
Κατευθύνσεις, βλ. παρακάτω) σε 15, ενώ προστίθεται μία ώρα Ιστορία Κοινωνικών 
Επιστημών Γενικής Παιδείας εις βάρος μιας ώρας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό κύριο Τάσο Κουράκη «η 
αντικατάσταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, ώστε οι όλοι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, 
ανεξαρτήτως πεδίου να έχουν επαφή με τις κοινωνικές επιστήμες». 

Ακολουθούν αναλυτικά τα ωρολόγια προγράμματα των τριών τάξεων του 
Λυκείου: 
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Πίνακας 1. Μαθήματα και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2015-2016 Α’ Λυκείου

 
Πίνακας 2. Μαθήματα και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2015-2016 Β’ Λυκείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 5

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ 2

ΧΗΜΕΙΑ 2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

 
 
 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 3

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2

PROJECT 2

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 1 ΕΚ 

ΤΩΝ 4)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 2

ΣΥΝΟΛΟ 35 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΑΛΓΕΒΡΑ 3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2

ΦΥΣΙΚΗ 2

ΧΗΜΕΙΑ 2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ 2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 2

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2
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Πίνακας 3. Μαθήματα και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2015-2016 Γ’ Λυκείου

PROJECT 1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ 3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΘΕΤΙΚΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΑΛΕΓΟΥΝ ΜΙΑ 
ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35

 Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 5

ΙΣΤΟΡΙΑ 3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5

ΦΥΣΙΚΗ 3

ΧΗΜΕΙΑ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) 3

ΙΣΤΟΡΙΑ 3

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ  2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2
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Συνολικά μπορεί να παρατηρηθεί μια αισθητή μείωση της διδασκαλίας του 

μαθήματος της λογοτεχνίας που εξαιρείται από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα - αν 
και παραμένει στα μαθήματα της Ομάδος προσανατολισμού - και περιορίζεται 
σημαντικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Παράλληλα, η ειδική βαρύτητα που δίνεται 
στις Ομάδες Προσανατολισμού δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς το παρόν σύστημα από 
αυτό των κατευθύνσεων αναφορικά με τον εξεταστικοκεντρικό του χαρακτήρα. 

(2) ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Η τοποθέτηση του νεοδιορισθέντα υπουργού Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά 
στις 9/2/2015 κατά τη δεύτερη μέρα των προγραμματικών δηλώσεων της 
κυβέρνησης στη Βουλή «η αριστεία είναι ρετσινιά…. είναι μια στρεβλή φιλοδοξία» 
πυροδότησε - προαναγγέλλουσα ριζικές μεταρρυθμίσεις αναφορικά με την ύπαρξη 
και λειτουργία προτύπων και πειραματικών σχολείων - έντονη αντιπαράθεση στο 
κοινωνικό διάλογο σχετικά με την αριστεία και τη θεμιτότητα της. 

Συγκεκριμένα, με τον νόμο 4327/2015‑  τροποποιείται το άρθρο 36 του 1
προϊσχύοντος νόμου που διείπε τη λειτουργία των πειραματικών σχολείων 
3966/2011‑  και αλλάζει το καθεστώς των Διευθυντών, των διδασκόντων και των 2
υπολοίπων στελεχών τους. 

Παράλληλα, με την έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) τον 
Οκτώβριο του 2015 τροποποιείται ο νόμος 4009/2011 οδηγώντας στη κατάργηση 
των Συμβουλίων των ΑΕΙ ως θεσμών αριστείας. Προβλεπόμενα στο νόμο 
Διαμαντοπούλου, τα Συμβούλια των ΑΕΙ που λειτούργησαν επί δύο χρόνια στην 
ανώτατη εκπαίδευση με τη συμμετοχή καθηγητών του εξωτερικού αποτέλεσαν 
πεδίο σφοδρής σύγκρουσης στον πανεπιστημιακό χώρο, με τους βασικούς 
υποστηρικτές τους να υπογραμμίζουν τη λειτουργία αυτών ως θετικό βήμα 
«εξευρωπαϊσμού» και διαφάνειας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους αρνητές 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά),
(β) Ελεύθερο Σχέδιο
(γ) Γραμμικό Σχέδιο 
(δ) Ιστορία της Τέχνης
(ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)

2

 https://www.iep.edu.gr/pps/docs/fek50_n4327_14_05_2015.pdf 1

 http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/n3966-fek118a-11-iep.pdf 2
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τους να προτάσσουν την αντιδημοκρατική ποδηγέτηση της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας και το διαστρεβλωμένο μιμητισμό του θεσμού. 

(πηγή: Καθημερινή, 11/2/2015) 

Συνοπτικά, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση υποστηρίζεται η κατάργηση του 
θεσμού των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, για τις θέσεις των οποίων η ζήτηση 
τριπλασιάστηκε μέσα σε μία χρονιά. Η εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά 
διεξάγεται τώρα με εξετάσεις και όχι με κλήρωση όπως στο παρελθόν, ενώ 
επιπρόσθετα προωθείται η κατάργηση της υποχρέωσης του μαθητή να 
συγκεντρώσει ως απαιτούμενο βαθμό το 10 στα μαθηματικά και στη γλώσσα για να 
προαχθεί στην επόμενη τάξη του λυκείου και δίνεται τέλος στο θεσμό της 
Τράπεζας Θεμάτων.  

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια πρέπει να επισημανθούν τα εξής 
αναφορικά με τη διαδικασία εισαγωγής: 
• Απαιτείται ο μαθητής να εξεταστεί στα μαθήματα των μαθηματικών και της  
νεοελληνικής γλώσσας σε μια δίωρη εξέταση. 

• Ο γονέας νωρίτερα πρέπει να έχει υποβάλλει την αίτηση του μαζί με όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. 

• Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ 
τους, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Α΄ τάξη του 
συνδεδεμένου Λυκείου. 

• Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό 
των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. 

• Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία 
επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη (Α΄ Λυκείου) 
για το σχολικό έτος 2015-2016, ήτοι με κλήρωση. 

• Σε αντίθεση στα πειραματικά σχολεία η εισαγωγή γίνεται μέσω κλήρωσης.
  

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τον ορισμό της έννοιας 
«πρότυπα» και «πειραματικός». Ο όρος «πρότυπα» αναφέρεται σε συγκεκριμένες 
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σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν εκπαιδευτικούς με 
αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία και όσον αφορά το μαθητικό 
δυναμικό αυτών των σχολικών μονάδων, ορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος 
εισαγωγής των μαθητών και των μαθητριών στην πρώτη τάξη της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του 
νόμου 3966/2011 (Α΄ 118), όπως τροποποιείται με το άρθρο 11, άρθρο που θέτει τις 
εξετάσεις  ως τρόπο εισαγωγής. 

Από την άλλη πλευρά ο όρος «πειραματικός» αναφέρεται στα σχολεία που 
προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή  σημαντικών εκπαιδευτικών 
καινοτομιών αλλά και λειτουργούν ως κέντρα πρακτικής άσκησης εκπαιδευτικών. 
Σκοπός των πειραματικών σχολείων είναι η προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και 
εκπαιδευτικής έρευνας και η πρακτική άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής στην οποία 
ανήκουν. 

Τόσο στα πρότυπα όσο και στα πειραματικά σχολεία λειτουργούν 
εκπαιδευτικοί όμιλοι για την ενίσχυση της διδασκαλίας και την προώθηση της 
ελεύθερης σκέψης των μαθητών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
συγκεκριμένα: 
• τα άρθρα 41 και 45 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», και 

• τον με αριθμό. 1) 122084/Δ4/25-10-2011 (Φ.Ε.Κ. 2546/Β/7-11-2011) «Χαρακτηρισμός 
σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων», και 

• 2) 66365/Δ4/13-6-2012 (ΦΕΚ 1968/Τβ/18-6-2012) «Χαρακτηρισμός σχολικών 
μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» 

καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των ομίλων και των τμημάτων ενισχυτικής 
διδασκαλίας.  

Όπως υπογραμμίζεται και στο νόμο ο στόχος των ομίλων είναι «απλά 
χαρακτήρα επέκτασης, υποστήριξης και εντατικοποίησης αυτών που γίνονται στο 
σχολείο και προετοιμασίας για τις εξετάσεις του σχολείου». Ο ελάχιστος αριθμός 
μαθητών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους 11 και ο μέγιστος στους 20. 
Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο μαθητής λαμβάνει 
πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής. 

Τέλος η διαφορά των πειραματικών και των πρότυπων σχολείων συνίσταται 
στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε 
παραπάνω, ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης διευθυντών και καθηγητών στα 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Συγκεκριμένα εξετάζονται η κατάρτιση και το 
επιστημονικό έργο των καθηγητών, οι σπουδές τους, η πιστοποίηση της γλώσσας, 
το επιστημονικό έργο, η διδακτική εμπειρία και η προϋπηρεσία αλλά και η 
προσωπική συνέντευξη. Η ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα πρότυπα πειραματικά 
σχολεία. 
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Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι παρά το γεγονός ότι η αριστεία ως εκπαιδευτικός 
θεσμός έχει αμφισβητηθεί, το ίδιο Υπουργείο Παιδείας έχει θεσπίσει την 
ακαδημαϊκή και επιστημονική πλατφόρμα αριστείας (excellence.minedu.gov.gr). 
Η Αριστεία αφορά κάθε κλάδο της Επιστήμης και Τεχνολογίας και κάθε κατεύθυνση 
της Έρευνας και της Διδασκαλίας, χωρίς Θεματικές Προτεραιότητες. 
Συνεπώς,  δράσεις Αριστείας αποτελούν, για παράδειγμα, ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο ερευνητικό επίτευγμα, μια πρωτοπόρος πειραματική διάταξη, μια 
πρωτοποριακή θεωρία, καθώς και περιπτώσεις καινοτόμου διδασκαλίας που έχουν 
διακριθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

Μία δραστηριότητα με στοιχεία Αριστείας μπορεί να είναι είτε συλλογική είτε 
ατομική: μπορεί να προέρχεται τόσο από μεμονωμένα μέλη της Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προσωπικό 
κ.λπ.), δομές (εργαστήρια, τομείς κ.λπ.) όσο και από ερευνητικά ιδρύματα 
(ερευνητές). Το Υπουργείο Παιδείας καλεί την ακαδημαϊκή και ερευνητική 
κοινότητα να προβάλλει τις δράσεις της μέσα από την πλατφόρμα της Αριστείας η 
οποία είναι προσπελάσιμη από τον καθένα. Για παράδειγμα, βραβείο αριστείας 
δόθηκε στο ελληνικό εμβόλιο για πολλαπλή σκλήρυνση. Επομένως αν και η 
αριστεία πολλές φορές αποδοκιμάζεται για τη συμβολή της στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, μια σειρά από κινητοποιήσεις προωθούν και υποστηρίζουν την αριστεία 
μέσα στο ακαδημαϊκό πλαίσιο.   

(α) Αντικρουόμενες Απόψεις

Αν και τη στιγμή που γράφεται αυτός ο οδηγός τα πρότυπα  πειραματικά 
σχολεία όχι μόνο δεν καταργήθηκαν αλλά εξετάζεται και η αναβάθμισή τους με τη 
σύνδεση τους με τα ελληνικά πανεπιστήμια, αξίζει να εξετάσουμε το θέμα της 
αριστείας υπό το πρίσμα των αντικρουόμενων απόψεων. 

Από τη μία πλευρά υποστηρίζεται πως η αριστεία είναι φυσικό επόμενο του 
ανθρώπινου πολιτισμού και επιτυγχάνεται με την προαγωγή των «αξιών» αυτού 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι επιστήμες, οι τέχνες, ο πολιτισμός, η 
εφευρετικότητα και η συνέπεια προωθούνται δια της επιβράβευσης και της 
καλλιέργειας τους μέσω των θεσμών της αριστείας, συντείνοντας στην ουσιαστική 
κοινωνική και οικονομική πρόοδο και στην υιοθέτηση της αξιοκρατίας. Επιπρόσθετα 
τα πρότυπα πειραματικά σχολεία είναι σχολεία ισάξια των ιδιωτικών τα οποία 
καλύπτουν τις αδυναμίες του κράτους ως προς τις δομές και τον τρόπο 
λειτουργίας. 

Από την άλλη πλευρά επισημαίνεται η προαγωγή του αθέμιτου ανταγωνισμού, 
της βαθμοθηρίας, της στείρας αποστηθίσεως ως παθογενειών που επιφέρει η 
κακώς εννοούμενη αριστεία μέσω των εγχώριων θεσμών της στη παιδεία, ενώ 
προτάσσεται η ψυχολογική επιβάρυνση του μαθητή από νεαρή ηλικία για την 
επίτευξη της απαιτούμενης απόδοσης. Από κοινωνικής και οικονομικής σκοπιάς, ο 
θεσμός της αριστείας αποτελεί για τους αρνητές της μέσο γιγάντωσης των ταξικών 
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διακρίσεων, καθώς καταστρατηγεί τόσο την αρχή της ισότητας όσο και το δικαίωμα 
καθολικής παροχής δωρεάν παιδείας. 
 
(3) ΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Πριν αναφερθούμε αναλυτικά στα μειονοτικά σχολεία είναι σημαντικό να 
κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Η «Συνθήκη της Λωζάννης» στις 24 
Ιουλίου 1923 καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα κατά μήκος του ποταμού Έβρου 
ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει και τη θρησκευτική μειονότητα της Θράκης. Η 
«Συνθήκη της Λωζάννης» με το άρθρο 45 καθορίζει μέχρι και σήμερα τις 
υποχρεώσεις του Ελληνικού κράτους έναντι της μουσουλμανικής μειονότητας της 
Ελληνικής Θράκης. Το 1922 η μουσουλμανική μειονότητα Θράκης απαριθμούσε 
88.000 άτομα. Στην απογραφή του 2011 η γενική απογραφή κατέγραψε περίπου 
103.000 άτομα, το οποίο αντιπροσωπεύει το 31%  του συνολικού πληθυσμού της 
Θράκης. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως την μουσουλμανική 
μειονότητα της Θράκης αποτελούν κατά 50% άτομα τουρκικής καταγωγής, το 35% 
Πομάκοι και το 15% Αθίγγανοι. Η εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας 
γίνεται σε δημόσια αλλά και μειονοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα τα μειονοτικά 
σχολεία είναι σχολεία δίγλωσσα καθώς τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική και 
τουρκική γλώσσα και διέπονται από ειδικό νομοθετικό πλαίσιο. 

Μειονοτικά σχολεία λειτουργούν επί το πλείστον στο επίπεδο της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά). Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας υπάρχουν 
δύο μειονοτικά γυμνάσια το «Τζελάλ Μπαγιάρ» στη Κομοτηνή το 1952 και το 
μειονοτικό γυμνάσιο της Ξάνθης το 1965. Επίσης στην περιοχή της Θράκης από την 
οθωμανική περίοδο λειτουργούν μέχρι σήμερα 2 ιεροσπουδαστήρια το ένα στην 
Κομοτηνή και το άλλο στον Εχίνο της Ξάνθης. 

Η μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη συνίσταται κυρίως για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση καθώς ήταν υποχρεωτική όταν υπογράφηκε η συνθήκη της Λωζάννης. 
Μέχρι σήμερα λειτουργούν στην περιοχή της Θράκης 174 δημοτικά μειονοτικά 
σχολεία με μαθητές που υπολογίζονται γύρω στους 6.199. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η βασική διαφορά των μειονοτικών 
σχολείων είναι ο δίγλωσσος χαρακτήρας τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 
μοιρασμένο ανάμεσα στις δύο γλώσσες διδασκαλίας την ελληνική και την τουρκική. 
Τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας και μελέτης 
περιβάλλοντος περιλαμβάνουν τον ελληνόγλωσσο μέρος ενώ τα θρησκευτικά, τα 
μαθηματικά, η φυσική, η αισθητική και μουσική αγωγή περιλαμβάνουν το 
τουρκόγλωσσο μέρος της εκπαίδευσης. 

Το τουρκόγλωσσο και ελληνόγλωσσο κομμάτι διακρίνονται καθώς το κάθε 
κομμάτι έχει τα δικά του βιβλία και δικούς του δασκάλους. Τα βιβλία για τα 
μαθήματα που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα εκδίδονται με την ευθύνη των 
ελληνικών εκπαιδευτικών  αρχών. Από το 2000 και έπειτα χρησιμοποιούνται τα 
βιβλία που έχουν ειδικά δημιουργηθεί για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα της 
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μουσουλμανικής μειονότητας. Η διαφορά στα καινούργια βιβλία είναι ότι έχουν 
προσαρμοστεί στην εθνοπολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητών και 
καλλιεργούν την ελληνομάθεια παράλληλα με το σεβασμό στην  ιδιαίτερη 
ταυτότητα τους. 

Τα βιβλία για το τουρκόγλωσσο μέρος όπως ορίζει το μορφωτικό 
πρωτόκολλο του 1968 έρχονται από την Τουρκία. Το ίδιο ισχύει και για τα βιβλία 
που στέλνονται στα ελληνορθόδοξα σχολεία της Κωνσταντινούπολης. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των μειονοτικών σχολείων χωρίζεται σε 
δασκάλους του ελληνόγλωσσου προγράμματος και του τουρκόγλωσσου 
προγράμματος. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί διορίζονται με βάση το Ελληνικό 
εργασιακό καθεστώς. Οι δάσκαλοι του τουρκόγλωσσου προγράμματος είναι μέχρι 
σήμερα  σχεδόν στο σύνολο τους απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) και λειτουργούν ως δημόσιοι υπάλληλοι ενώ υπάρχει και 
ένας μικρός αριθμός «μετακλητών» εκπαιδευτικών από την Τουρκία. 

Η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) καταργήθηκε με νόμο 
το 2011 ενώ υπεύθυνος για το τουρκόφωνο μέρος του προγράμματος των 
μειονοτικών σχολείων καθίσταται πλέον το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 

(α) Μειονοτικά Γυμνάσια
 

Η συνθήκη της Λωζάννης δεσμεύει το ελληνικό κράτος για παροχή 
μειονοτικής εκπαίδευσης ρητά για το δημοτικό σχολείο καθώς η δημοτική 
εκπαίδευση αποτελούσε τότε την υποχρεωτική εκπαίδευση της εποχής. 

Το μειονοτικό καθεστώς επεκτάθηκε με τη δημιουργία των γυμνασίων του 
«Τζελάλ Μπεγιάρ» στην Κομοτηνή το 1952 και το μειονοτικό γυμνάσιο της Ξάνθης 
το 1965. Τα γυμνάσια χωρίζονται σε τριτάξια το 1979 σύμφωνα με τον ισχύοντα 
νόμο για τη μέση εκπαίδευση. Το πρόγραμμα των σχολείων είναι επίσης δίγλωσσο 
με ισοδύναμη κατανομή των μαθημάτων. 

Τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της 
πολιτικής και κοινωνικής αγωγής διδάσκονται στα ελληνικά ενώ τα υπόλοιπα 
δηλαδή τα θρησκευτικά, τουρκική γλώσσα, μαθηματικά και φυσική στην τουρκική 
γλώσσα. 

Σε αντίθεση με το δημοτικό σχολείο τα μαθήματα της φυσικής αγωγής και 
των ξένων γλωσσών διδάσκονται από τουρκόφωνους εκπαιδευτικούς. Οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί διορίζονται από το Ελληνικό κράτος ενώ τη διδασκαλία των 
μαθημάτων στην τουρκική γλώσσα αναλαμβάνουν καθηγητές που προέρχονται από 
την μειονότητα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που αμείβονται από τη 
«Σχολική Εφορία» ενώ στο «Τζελάλ Μπεγιάρ» διδάσκει και αριθμός Τούρκων 
μετακλητών εκπαιδευτικών. 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στα ελληνικά χρησιμοποιούν τα σχολικά 
εγχειρίδια όπως σε όλα τα δημόσια σχολεία πανελλαδικά. Τα σχολικά εγχειρίδια για 
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το τουρκόγλωσσο πρόγραμμα έρχονται από την Τουρκία όπως και για τα μειονοτικά 
δημοτικά σχολεία.

(β) Τα ιεροσπουδαστήρια της Θράκης

Τα ιεροσπουδαστήρια (medrese) είναι ιερατικά σχολεία για μουσουλμάνους 
θρησκευτικούς λειτουργούς. Σε αυτά παρέχεται η βασική εκπαίδευση για τους 
θρησκευτικούς λειτουργούς ενώ υπήρχαν στην περιοχή της Θράκης από την 
οθωμανική περίοδο. Τα ιεροσπουδαστήρια που λειτουργούν μέχρι σήμερα είναι ένα 
στην Κομοτηνή και ένα στον Εχίνο της Ξάνθης. 

Η διάρκεια των σπουδών ήταν πενταετής από το 1960 μέχρι το 1998 και στα 
δύο ιεροσπουδαστήρια . Από το 1998 και έπειτα το καθεστώς των 
ιεροσπουδαστηρίων αλλάζει και αυξάνει τον κύκλο σπουδών σε 6 χρόνια. (2 
τριετείς κύκλους). Η αποφοίτηση από το Ιεροσπουδαστήριο συνεπάγεται τίτλο 
ισότιμο από τα αντίστοιχα δημόσια εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια. 

Το πρόγραμμα σπουδών των ιεροσπουδαστηρίων είναι διαφορετικό από αυτό 
των μειονοτικών σχολείων. Η πλειοψηφία των μαθημάτων διδάσκονται στην 
ελληνική γλώσσα.  Στην τουρκική γλώσσα διδάσκονται εκτός από το μάθημα της 
τουρκικής γλώσσας, τα θρησκευτικά, η ισλαμική ιστορία, η αραβική γλώσσα και το 
κοράνιο στα αραβικά. 

Το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα υπογραμμίζει ότι τα μαθήματα που 
διδάσκονται στην τουρκική και αραβική γλώσσα αποτελούν κατά μέσο όρο το ¼ του 
συνολικού χρόνου διδασκαλίας. Από το 2001 - 2002 εγγράφονται πλέον και στα 
ιεροσπουδαστήρια και κορίτσια. Τα βιβλία για το ελληνικό πρόγραμμα είναι ίδια με 
τα αυτά που χρησιμοποιούνται για τα δημόσια ελληνικά γυμνάσια και λύκεια. Τα 
βιβλία του τουρκικού προγράμματος καθορίζονται από τους δασκάλους σε 
συνεννόηση με το συντονιστή των μειονοτικών σχολείων.

(γ) Είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Για πολλά χρόνια η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους Έλληνες 
υπηκόους της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης αντιμετώπιζε μείζονες 
δυσκολίες καθώς ήταν αδύνατο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων 
λόγω του χαμηλού επιπέδου της μειονοτικής εκπαίδευσης αλλά και της 
ανεπαρκούς ελληνομάθειας. 

Το έτος 1995 αποτελεί τομή για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 
αφού θεσπίζεται η δυνατότητα «να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων για την 
εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποφοίτων λυκείων που προέρχονται από τη 
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης». ‑  Οι υποψήφιοι δηλαδή από τη 3
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, 

 Άρθρο 2, παράγραφος 1 του νόμου 2341-2.10.1995 (ΦΕΚ Α’ 208, 1995). Ο ορισμός του ποσοστού 3

0,5% προβλέπεται στην Υ.Α. Φ.152.11/Β3/790-28.2.1996 (ΦΕΚ Β’ 129, 1996).
�13



εισάγονται όμως επιπλέον του αριθμού των εισακτέων κάθε σχολής ή τμήματος σε 
ποσοστό 0,5%. 

Το μέτρο αυτό υπήρξε καταλύτης ως προς την άρση της επιφυλακτικής 
στάσης που υιοθετούνταν από τους μαθητές της μειονότητας απέναντι στην 
παρεχόμενη στην Ελλάδα τριτοβάθμια εκπαίδευση: Πλέον οι μαθητές λόγω της 
«θετικής διάκρισης» μπορούν να απολαύσουν το δικαίωμα δωρεάν εκπαίδευσης 
στη χώρα αντί να επιλέξουν τις σπουδές στα τουρκικά πανεπιστήμια. 

Η ουσιαστική άσκηση του δικαιώματος τους, συνεπαγόμενη την παραμονή 
τους εντός της ελληνικής επικράτειας, συντελεί στην εμπέδωση των δεσμών με 
την χώρα αλλά και στη διατήρηση και συνέχιση της μειονότητας στη Θράκη, αφού 
οι νέοι δεν αναγκάζονται σε μη εθελούσια αποχώρηση για σπουδές στο εξωτερικό. 

(δ) Εγγραφή Μαθητών και Διδασκαλία του Κορανίου

Στα μειονοτικά σχολεία μπορούν να εγγραφούν μαθητές των οποίων οι 
γονείς είναι μουσουλμάνοι είτε μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής στην οποία ανήκει το 
σχολείο είτε οι μαθητές επιθυμούν να φοιτούν σε αυτά τα σχολεία. 

Σύμφωνα με: 
• τις διατάξεις του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-9-85) «Δομή και λειτουργία της 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης», 

• τις διατάξεις των άρθρων 36 έως 39 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007) 
και ειδικότερα την §1 του άρθρου 36, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
53 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013), 

• το ΠΔ 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α΄/13-7-1998) για την «Οργάνωση και Λειτουργία 
Δημοτικών Σχολείων» και 

• το ΠΔ. 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α΄/7-2-1979) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους, 
υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και 
τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης», 

• την με αριθ. πρωτ. 133099/Γ2/19-09-2013, εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων», 

• τις ανάγκες των μαθητών μελών της μουσουλμανικής μειονότητας που φοιτούν 
σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
Θράκης, 

οι μαθητές που έχουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά εφόσον το επιθυμούν 
μπορούν να διδαχτούν το Κοράνιο. Η διδασκαλία του Κορανίου θα γίνεται εντός 
του ωραρίου διδασκαλίας χωρίς όμως να εντάσσεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Σπουδών. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: κατά την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς και εντός πέντε ημερών αναρτάται πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οικεία 
περιφερειακή διεύθυνση και μουφτεία , η οποία απευθύνεται στους 
ιεροδιδασκάλους της κάθε μουφτείας που επιθυμούν να διδάξουν το Κοράνιο σε 
μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που έχουν απαλλαγεί από το 
μάθημα των Θρησκευτικών. 
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Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης δύναται να επαναλάβει την 
ανωτέρω διαδικασία οποτεδήποτε εντός του διδακτικού έτους εφόσον προκύψει 
σχετική ανάγκη. Οι ενδιαφερόμενοι ιεροδιδάσκαλοι  μπορούν να υποβάλλουν 
σχετική αίτηση στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση.

(στ) Κέντρα Στήριξης Προγράμματος Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 
(ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ)

Τα Κέντρα Στήριξης του προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» 
έχουν επιδράσει θετικά στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 
αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση του ουσιαστικού προβλήματος της αδυναμίας 
κοινωνικής ένταξης,  επικοινωνίας με τον εγχώριο ελληνικό πληθυσμό και 
αφομοίωσης της ελληνικής γλώσσας. 

Θεμέλιος λίθος των κέντρων στήριξης αποτελεί η άρση της απομόνωσης και 
η στήριξη των μαθητών αλλά και των ενηλίκων μέσα στην κοινωνία. Τα κέντρα 
στελεχώνονται από μέλη της μειονότητας που έχουν σπουδάσει και οραματίζονται 
την έμπρακτη συνεργασία και επικοινωνία της μειονότητας με την πλειονότητα. 

Συγκεκριμένα στα ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας, μαθήματα υπολογιστών για μαθητές και ενηλίκους αλλά και 
ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη προς γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Τέλος οι ομάδες των Δημιουργικών Εργαστηρίων Νέων (Δ.Ε.Ν) έχουν δικό 
τους χώρο μέσα στα κέντρα όπου κάνουν δραστηριότητες δημιουργικές, με 
εργαλεία τόσο παραδοσιακά όσο και τεχνολογικά. Οι δραστηριότητες είναι 
συλλογικές και θέτουν τα παιδιά αντιμέτωπα με τα προβλήματα της κοινωνίας τους, 
τον καθένα απέναντι στον «άλλο» με τη διαφορετική θρησκεία και γλώσσα, και με 
τα στερεότυπα που συνοδεύουν τις διαφορές.
 
(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Συμβατή με την ελευθερία της τριτοβάθμιας παιδείας είναι η εξάρτηση 
εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτήρια από ορισμένη απόδοση στο σχολείο ή από 
την επιτυχή συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις, ανάλογα με τις ικανότητες 
εκάστου. 

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βασίζεται σε αντικειμενικά 
κριτήρια, αμιγώς ακαδημαϊκά, απαιτεί κατοχή απολυτηρίου και εξειδικεύεται με 
νόμο. Αντίστοιχα, η ελευθερία της τριτοβάθμιας παιδείας δεν απαγορεύει τον 
νομοθετικό καθορισμό ενός αντικειμενικά επιβαλλόμενου περιορισμού των 
εισακτέων βάσει της εκπαιδευτικής ικανότητας της εκάστοτε σχολής. 

Ο τρόπος εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί από τη 
μεταπολίτευση και έπειτα θέατρο μεταβολών και συγκρούσεων στον τομέα της 
εκπαίδευσης με τον εκάστοτε υπουργό να επιθυμεί να συνδέσει το όνομα του με 
δραστικές τομές. 
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Την τελευταία πενταετία οι αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές εισάγουσες 
και καταργούσες νέους θεσμούς (Τράπεζα Θεμάτων, Ομάδες Προσανατολισμού) 
έχουν μεταβάλει σημαντικά το σύστημα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
ανοίγοντας το διάλογο για μια ριζική μεταρρύθμιση - ή και κατάργηση - των 
εξετάσεων εισαγωγής στη τριτοβάθμια παιδεία. 

(α)  Εννοιολογική αποσαφήνιση 

Στην Ελλάδα, με βάση το νόμο 2916/2001, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
διακρίνεται σε Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται 
στα  Πανεπιστήμια, και σε Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται 
στα  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι). Από το ακαδημαϊκό έτος 1997 - 
1998 ιδρύθηκε και λειτουργεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). 

• Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση:  Η Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 
έχει ως αποστολή την υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση του μελλοντικού 
επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Στην Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 
ανήκουν τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και 
το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα συνολικά λειτουργούν είκοσι 
Πανεπιστήμια, τα οποία διαιρούνται σε Σχολές, που υποδιαιρούνται σε τμήματα. 

• Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση:  Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση 
αποσκοπεί στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και στην πρόοδο της 
επιστήμης και της εφαρμοσμένης έρευνας. Η παρεχόμενη κατάρτιση είναι 
προσανατολισμένη στην αφομοίωση και μεταφορά των δεδομένων της επιστήμης 
στην παραγωγή και παρουσιάζει συγκριτικά με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση πιο 
εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 15 Τ.Ε.Ι., τα οποία 
αποτελούνται από δύο (2) τουλάχιστον Σχολές, που περιλαμβάνουν δύο ή 
περισσότερα Τμήματα. 

• Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:  Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) 
αποτελεί Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που ανήκει στον πανεπιστημιακό τομέα 
της ανώτατης εκπαίδευσης με βάση την παροχή ανοιχτής και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Αποτελεί δημόσιο πανεπιστήμιο, οι φοιτητές του ωστόσο 
συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους. Ως αποστολή του ιδρύματος 
καθορίζεται η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού 
και μεθόδων διδασκαλίας για εκπαίδευση από απόσταση σε ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων κάθε επαγγέλματος και ηλικίας μετουσιώνοντας τη δια βίου 
μόρφωση σε δικαίωμα για όλους.  

• Ανώτερη Εκπαίδευση:  Εδώ υπάγονται σχολές που προσφέρουν επαγγελματική 
ειδίκευση  σε ποικίλους τομείς, όπως στην θρησκεία, στην τέχνη, στον τουρισμό, 
στο στρατό και στη δημόσια τάξη, όπως οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και Δραματικής 
Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές 
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Υπαξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η Ανώτερη Σχολή 
Αστυφυλάκων.

Σύμφωνα με το 16 §1 του Συντάγματος όλοι οι παραπάνω φορείς της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), 
πλήρως αυτοδιοικούμενα, που τελούν υπό την εποπτεία του κράτους - συνιστάμενη 
μόνο σε έλεγχο νομιμότητας - και χρηματοδοτούνται από αυτό. 

Η αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων συνίσταται στην διοικητική και 
δημοσιονομική αυτοτέλεια τους, από τις οποίες απορρέουν οι εξουσίες εκλογής 
των οργάνων τους, λήψης αποφάσεων για τις υποθέσεις τους, επιλογής του 
ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού τους, ενώ καταλαμβάνει και την 
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία την οποία απολαμβάνουν τα μέλη τους. 

(β) Ιστορικό της εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 
✓ 1983-1998 Οι δέσμες: Στο σύστημα των δεσμών, οι μαθητές καλούνταν να 

επιλέξουν μία εκ των τεσσάρων δεσμών που αντιστοιχούσε σε ισάριθμες 
ομάδες σχολών (α ’ : πολυτεχν ι κών , φυσ ικομαθηματ ι κών κα ι 
γεωπονοδασολογικών σχολών, β’:  ιατρικών, φαρμακευτικών, οδοντιατρικών 
και βιολογικών σχολών, γ’: νομικών, φιλοσοφικών και θεολογικών σχολών, δ’: 
πολιτικών επιστημών, δημόσιας διοίκησης, οικονομικών και κοινωνιολογίας).  
Η εισαγωγή στις παιδαγωγικές σχολές ήταν δυνατή με την απόκτηση των 
απαιτούμενων μορίων από κάθε πεδίο. 
Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα κατά το σύστημα των δεσμών ήταν 
τέσσερα, και τα μηχανογραφικά όφειλαν να κατατεθούν το Φλεβάρη, 
τέσσερις μήνες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων. 

✓ 1998- 2015 Οι πανελλαδικές εξετάσεις :  
➢ 1998-2001: Ο νόμος Αρσένη μεταρρυθμίζει πλήρως το σύστημα 

εξέτασης και εισαγωγής στη τριτοβάθμια με την αντικατάσταση των 
δεσμών από τις κατευθύνσεις (θεωρητική, τεχνολογική, θετική) τις 
οποίες ο μαθητής καλείται να επιλέξει στις αρχές της Β’ λυκείου. Όλα 
τα μαθήματα κατεύθυνσης, γενικής παιδείας και το 1 επιλογής, 
δεκατέσσερα στο σύνολο, εξετάζονται πανελλαδικά. Οι πρώτες 
πανελλήνιες εξετάσεις διεξάγονται το 1999 για τους μαθητές της Β 
λυκείου και από το 2000 και στις δύο τάξεις. Οι σχολές της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμονται σε 5 επιστημονικά πεδία: 
ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών, θετικών 
επιστημών, τεχνολογικών επιστημών, επιστημών υγείας, επιστημών 
οικονομίας και διοίκησης.  

➢ 2001-2006: Το σύστημα υπόκειται σε αλλαγές με τον περιορισμό των 
πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σε 9 από 14, τη θέσπιση της 
βεβαίωσης πρόσβασης, του καθορισμού του απαιτούμενου βαθμού 
απολυτηρίου σε 9.5. 
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➢ 2006-2013: Καταργούνται οι πανελλήνιες εξετάσεις για τη Β΄ Λυκείου 
και περιορίζεται εκ νέου ο αριθμός των εξεταζομένων μαθημάτων για 
τη Γ’ Λυκείου από 9 σε 6 ( 4 μαθήματα κατεύθυνσης, νεοελληνική 
γλώσσα και 1 εκ των 4 μαθημάτων επιλογής). Καθίσταται υποχρεωτική 
η επιλογή του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας για το 5ο 
επιστημονικό πεδίο. Καθιερώνεται η βάση του 10 στο βαθμό 
πρόσβασης, ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, για να καταργηθεί ξανά το 2010.  

➢ 2013-2015: Με τον νόμο 4186/2013 εισάγεται ο θεσμός της Τράπεζας 
Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ). Η πιλοτική εφαρμογή 
του περιλαμβάνει θέματα για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Τάξης 
των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ΕΠΑΛ. Πυροδοτώντας έντονες 
αντιδράσεις για τη δυσκολία των θεμάτων, τη δυσπραγία του 
συστήματος και την ανασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, η 
Τράπεζα Θεμάτων καταργήθηκε με τον ν. 4326/2015. 

(γ) Ισχύουσα Νομοθεσία 

Από το 2016 θα λειτουργήσει το Νέο Εξεταστικό Σύστημα που διαμορφώνεται 
παράλληλα με διαρθρωτικές αλλαγές στο Λύκειο. 

Οι βασικότερες καινοτομίες που παρουσιάζει είναι οι εξής: 
• οι Κατευθύνσεις γίνονται Ομάδες Προσανατολισμού (Ανθρωπιστικών 
Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), από έξι 
μειώνονται στα τέσσερα τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ ορίζεται 
πως η λήψη Απολυτηρίου προηγείται υποχρεωτικώς της συμμετοχής στις 
Πανελλήνιες εξετάσεις.   

• Τα επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής: 
1ο επιστημονικό πεδίο  (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές) 
2ο επιστημονικό πεδίο ( Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές) 
3ο  επιστημονικό πεδίο ( Σπουδές Υγείας και Ζωής) 
4ο επιστημονικό πεδίο ( Παιδαγωγικές Σπουδές) 
5ο επιστημονικό πεδίο ( Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής) 

• Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο 
εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα. 

• Για να ανοίξουν και δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εξετάζονται σε ένα πέμπτο 
μάθημα, είτε Γενικής Παιδείας είτε Ομάδας Προσανατολισμού. 

• Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν έως τρία επιστημονικά πεδία. 

• Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας 
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας 
Προσανατολισμού, η Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική 
Γλώσσα Γενικής Παιδείας. 
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• Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα εξετασθούν και στα 
Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση μόνο στο 1ο 
Επιστημονικό Πεδίο. 

• Αν οι υποψήφιοι επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, 
τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, ενώ αν επιλέξουν να 
εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο 
Επιστημονικό Πεδίο. 

• Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας 
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών είναι η Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, η 
Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα. 

• Με τα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού αποκτούν πρόσβαση στα Τμήματα 
του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, ενώ με τη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού 
ξεκλειδώνουν το 3ο Επιστημονικό Πεδίο. 

• Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να 
εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο 
Επιστημονικό Πεδίο. 

• Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας 
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορική είναι τα Μαθηματικά 
Ομάδας Προσανατολισμού, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα. 

• Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να 
εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο 
Επιστημονικό Πεδίο. Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα 
επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν 
πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. 

• Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να 
εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση 
στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο. 

• Η πρόσβαση στο 4ο επιστημονικό πεδίο επιτυγχάνεται και από τις τρεις ομάδες 
Προσανατολισμού. 

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις αλλαγές του νέου συστήματος  αξίζει να 
σημειωθεί ότι  ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης των τριών τάξεων του Λυκείου 
δεν έχει καμία συμμετοχή για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σύμφωνα με την κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 4186/2013 
(Α΄ 193), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014. 

(δ) Αντικρουόμενες Απόψεις 

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η υπαγωγή των τμημάτων 
Πληροφορικής στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και 
Πληροφορικής, καθώς με τη τελευταία αυτή ρύθμιση παύει να υφίσταται η 
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δυνατότητα των υποψηφίων με το προηγούμενο σύστημα να δηλώνουν 
ταυτόχρονα πολυτεχνικές σχολές και σχολές πληροφορικής. 

Τα τμήματα Πληροφορικής φρονούν πως η Πληροφορική ανήκει στις Θετικές 
Επιστήμες, και συνεπώς όφειλαν να βρίσκονται στο δεύτερο και όχι στο πέμπτο 
πεδίο, επισημαίνοντας πως η ρύθμιση αυτή περιορίζει σημαντικά τις επιλογές των 
υποψηφίων.  

Εν κατακλείδι, το νέο σύστημα, προσομοιάζοντας αρκετά στις Δέσμες υπό το 
πρίσμα του περιορισμού των Σχολών που μπορεί να ξεκλειδώσει η κάθε Ομάδα 
Προσανατολισμού και των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, 
παρουσιάζει μια σειρά αλλαγών σε ένα ήδη ταραγμένο πεδίο. Ωστόσο σε καμία 
περίπτωση οι αλλαγές που επιφέρει δεν αποτελούν κάποια ρηξικέλευθη τομή, ικανή 
να απεκδύσει το σύστημα από τον εξεταστικοκεντρικό του χαρακτήρα και να 
συντείνει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της παραπαιδείας. 
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