
 
 
 
 
 
 
 
II.   ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - 
 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : II. 1.0 Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας 

2.0 Υπηρεσίες και Φορείς 
3.0 Αποκέντρωση 
4.0 Κεντρικό  ∆ίκτυο  Πληροφόρησης και 

Στατιστικών Στοιχείων 
5.0 Συνεργασία µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

ΙΙ. ∆ιαχείριση - ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης - ∆ιαµόρφωση 
 Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 
Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα παραµένει συγκεντρωτικό. Παρόλη τη σηµαντική 
αποκέντρωση  που έχει πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, το σύστηµα εξακολουθεί 
να διατηρεί σηµαντικά συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά: το Υπουργείο Παιδείας 
(ΥΠΕΠΘ) είναι το κέντρο αποφάσεων και διαµόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Επίσης, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών  ιδρυµάτων στην Ελλάδα (και των ελληνικών 
σχολείων του εξωτερικού) ελέγχεται από αυτό. Εποµένως, κρίνεται αναγκαίο να 
ασχοληθούµε αρχικά µε τις διάφορες αρµοδιότητές του. 

 
 
1.0 Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας  (ΥΠΕΠΘ) 
 
Καταρχάς το Υπουργείο διαµορφώνει την εκπαιδευτική του πολιτική  σύµφωνα µε τις 
πολιτικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης της χώρας. Η πολιτική αυτή παράγει νοµοσχέδια 
τα οποία αφού υποβληθούν στη Βουλή για συζήτηση, εγκρίνονται µετά από ενδεχόµενες 
αλλαγές. Το Υπουργείο, στη συνέχεια, είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή τους και τα 
ενεργοποιεί µε διατάγµατα, οδηγίες και εγκυκλίους προς τις περιφερειακές και τοπικές 
εκπαιδευτικές αρχές, στα Ν.Π.∆.∆. και στους άλλους φορείς που εποπτεύει. Το 
Υπουργείο παρακολουθεί την εφαρµογή αυτών των νόµων και µπορεί να επέµβει, αν 
χρειαστεί, για να προσαρµόσει ή να διορθώσει την εφαρµογή τους.  

 
Το Υπουργείο Παιδείας εκδίδει σχεδόν όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη διοίκηση 
διδακτικού (ή άλλου) προσωπικού, τις δαπάνες, τη λειτουργία των σχολείων, κλπ. Είναι, 
επίσης, υπεύθυνο για το σχεδιασµό και τη διαχείριση των δύο ετήσιων εκπαιδευτικών 
προϋπολογισµών (τακτικού και επενδύσεων), εκτός από τους προϋπολογισµούς των 
Νοµαρχιών οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν και ποσά για  την εκπαίδευση και σχεδιάζονται 
από τις ίδιες τις νοµαρχίες. 

 
Ο Υπουργός Παιδείας συνεπικουρούµενος στο έργο του από τον Αναπληρωτή Υπουργό, 
τον Υφυπουργό και το Γενικό Γραµµατέα, προΐσταται του Υπουργείου Παιδείας. Το 
ΥΠΕΠΘ περιλαµβάνει 5 Γενικές ∆ιευθύνσεις και 2 Ειδικές Γραµµατείες (βλ. ∆ιάγραµµα 
ΙΙ.5), για έναν αριθµό διευθύνσεων µε σχετικούς τοµείς αρµοδιοτήτων. Τον Ιανουάριο 
1995, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αριθµούσε 34 ∆ιευθύνσεις (και 113 
τµήµατα). Σε σχέση µε το 1989 παρατηρείται µικρή αύξηση (τότε οι ∆ιευθύνσεις ήταν 30 
και τα τµήµατα 110) που οφείλεται σε δοµικές αλλαγές1.  Η ύπαρξη όµως πολλών 
µικρών τµηµάτων (που οφείλεται στον καθορισµό της µισθολογικής κλίµακας 
προσωπικού και της κλίµακας προαγωγών) αφήνει πολλά περιθώρια για βελτίωση και 
ελπίζεται ότι το νέο οργανόγραµµα (βλ. ∆ιάγραµµα ΙΙ.4), θα αποδειχθεί πιο 
αποτελεσµατικό και ισορροπηµένο. Σε ορισµένες παραλλαγές αυτής της πρότασης για 
νέο οργανισµό περιλαµβάνεται και µια ∆/νση Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (που 
περιλαµβάνει τµήµατα Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας, Σχεδιασµού της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λ.π.), η λειτουργία της οποίας θα µπορούσε να προσφέρει 
πολλά στον συντονισµό και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και επιδιώξεων. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η οργάνωση µιας τέτοιας υπηρεσίας, συζητείται ήδη απ' το 1984, 

                                                 
1Άξιoν παρατήρησης είναι ότι το 1987 σε 110 τµήµατα αντιστοιχούσε σύνολο προσωπικού 1050 ατόµων 
(850 υπάλληλοι και 200 καθηγητές), ενώ το 1995 σε 113 τµήµατα  αντιστοιχεί σύνολο προσωπικού 896 
ατόµων (616 υπάλληλοι και 280 καθηγητές). Αυτή η αντιστρόφως ανάλογη τάση έχει, αναµφίβολα, 
συνέπειες στην απόδοση. 



 3 

όταν είχε ξεκινήσει µια ιδιαίτερα γόνιµη συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού. 

 
Ο Υπουργός Παιδείας βοηθείται από την διοικητική στήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου για τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και για την εξασφάλιση 
της εφαρµογής της. Στο έργο αυτό, ο Υπουργός στηρίζεται επίσης και στις υπηρεσίες και 
τους φορείς που περιγράφονται παρακάτω. 
 
 
2.0 Υπηρεσίες και Φορείς 

 
Σε εθνικό επίπεδο  λειτουργούν τα ακόλουθα συµβούλια: το Συµβούλιο Ανωτάτης 
Παιδείας (ΣΑΠ), το Συµβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ), για τα τεχνολογικά µη 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα (δηλ. τα ΤΕΙ), το Κεντρικό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (ΚΥΣ∆Ε) και το Κεντρικό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
(ΚΥΣΠΕ), για τα αντίστοιχα επίπεδα εκπαίδευσης. Οι δοµικές τους σχέσεις φαίνονται 
στο ∆ιάγραµµα ΙΙ.2. 

 
Ο Υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου ανακοίνωσε πρόσφατα τη λειτουργία του Εθνικού 
Συµβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), η συγκρότηση του οποίου αναµενόταν από την 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1981-86. Το Συµβούλιο αυτό αποτελείται από τον 
Πρόεδρο, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Παιδείας και εγκρίνεται από 
Κοινοβουλευτική επιτροπή και εκπροσώπους από διάφορες επαγγελµατικές οµάδες, 
όλους τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ και τους Πρόεδροι των ΤΕΙ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
από εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων, της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και 
της Εθνικής Οµοσπονδίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της Συνοµοσπονδίας Γονέων, της Εθνικής 
Σπουδαστικής ΄Ενωσης, της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας (∆ΟΕ) και της 
Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), των Συνοµοσπονδιών των 
Ελληνικών Βιοµηχανιών και των Γενικών Γραµµατειών Νέας Γενιάς και Λαϊκής 
Επιµόρφωσης. ∆εδοµένου ότι οι αλλαγές στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική 
συµβαδίζουν όχι µόνο µε τις αλλαγές των κυβερνήσεων αλλά και µε τη διαδοχή του ενός 
υπουργού Παιδείας από έναν άλλο του ιδίου κόµµατος, είναι φανερό ότι η λειτουργία 
αυτού του Εθνικού Συµβουλίου µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην εθνική 
συναίνεση για την συνοχή της εκπαιδευτικής. 

 
Σε εθνικό επίπεδο λειτουργούν, τη στιγµή αυτή, και τα δύο κυριότερα ινστιτούτα (βλ. 
∆ιάγραµµα ΙΙ2), που ανήκουν µεν στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά συγχρόνως είναι  
ανεξάρτητα από την Κεντρική Υπηρεσία: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και το 
Ινστιτούτο Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Το Π.Ι. είναι αρµόδιο για: έρευνα και 
µελέτες σχετικά µε θέµατα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
προτάσεις για προσανατολισµό, σχεδιασµό, και προγραµµατισµό εκπαιδευτικής 
πολιτικής για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µελέτη και 
παρακολούθηση εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της εφαρµογής της, σχεδιασµό και 
εποπτεία προγραµµάτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης διδακτικού προσωπικού. Το 
Ι.Τ.Ε. πραγµατεύεται παρόµοια θέµατα, όσον αφορά όµως τη δοµή και το περιεχόµενο 
της ανωτέρας τεχνικής εκπαίδευσης. ΄Αλλοι κεντρικοί φορείς είναι το ΄Ιδρυµα Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ), που χειρίζεται θέµατα υποτροφιών για σπουδαστές, το 
∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών του εξωτερικού (∆ΙΚΑΤΣΑ) 
και η Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. 
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Στο κέντρο λειτουργούν επίσης ορισµένα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (βλ. 
∆ιάγραµµα ΙΙ.1) όπως: 

 
- Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), έργο του οποίου είναι οι µελέτες 

σκοπιµότητας, η κατασκευή και ο εξοπλισµός των σχολικών κτιρίων. 
 
- Ο Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων (ΟΕ∆Β), που έχει αναλάβει την 

έκδοση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
- Ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), που είναι 

υπεύθυνος για την εφαρµογή των στόχων του Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ) και για τη διαχείριση των δηµόσιων και 
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. (βλ. Παράρτηµα για περαιτέρω λεπτοµέρειες). 

 
Τέλος, ειδική µνεία πρέπει να γίνει για τις Γραµµατείες που είναι υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Παιδείας: 

 
α. Τη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, που είναι υπεύθυνη για τον 

αλφαβητισµό, ορισµένα είδη επαγγελµατικής κατάρτισης, ειδικά προγράµµατα για 
ενήλικες κ.λ.π. και  

 
β. τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, που είναι υπεύθυνη για διάφορα θέµατα 

σχετικά µε τη νεολαία, όπως: κοινωνική συµµετοχή, διακοπές, εναλλακτικό τουρισµό, 
σχέσεις εργασίας, οικολογία, κλπ. 
 
 
3.0 Αποκέντρωση 
 
Σηµαντικό ρόλο στη διοίκηση της ελληνικής εκπαίδευσης έχουν οι ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης σε Νοµαρχιακό επίπεδο. Υπάρχουν 54 ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης και 149  κατά τόπους Γραφεία Εκπαίδευσης, καθώς και 54 ∆ιευθύνσεις 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (γενικές, τεχνικές και επαγγελµατικές) µαζί µε τα 
αντίστοιχα 65 κατά τόπους Γραφεία. Τα ανώτερα εκπαιδευτικά στελέχη των 
διευθύνσεων είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση και εποπτεία των σχολείων υπό τη 
δικαιοδοσία τους. Ταυτόχρονα, οι Σχολικοί Σύµβουλοι που διορίζονται από τις αρχές 
αυτές είναι υπεύθυνοι για την παροχή συµβουλών όσον αφορά τις µεθόδους 
διδασκαλίας, αξιολογούν την απόδοση του διδακτικού προσωπικού, ρυθµίζουν την 
περαιτέρω κατάρτισή του και το ενθαρρύνουν για εκπαιδευτική έρευνα. Υπάρχουν 
περίπου 300 σύµβουλοι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 20 προσχολικής, 260 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 8 ειδικής αγωγής. 

 
Σε κάθε Νοµαρχιακό Συµβούλιο (µετά από την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 1981-86) 
υπάρχει µια Νοµαρχιακή Επιτροπή Εκπαίδευσης, που αποτελείται από τον Νοµάρχη, ως 
πρόεδρο της επιτροπής, τους σχολικούς συµβούλους, εκπροσώπους από τις 
εκπαιδευτικές αρχές του Νοµού και από την τοπική αυτοδιοίκηση κ.λ.π. Η Νοµαρχιακή 
Επιτροπή υποβάλλει στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο και στο Νοµάρχη τις προτάσεις της, 
που βασίζονται στις προτάσεις των δηµοτικών και κοινοτικών συµβούλων και αφορούν 
θέµατα όπως η συγχώνευση σχολείων, η κατανοµή πιστώσεων στον Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για επισκευές και συντήρηση των σχολικών κτιρίων αλλά και 
για τη λειτουργία των σχολείων, η οργάνωση βιβλιοθηκών, η λαϊκή επιµόρφωση και, 
γενικότερα θέµατα λειτουργίας των δηµοσίων σχολείων του νοµού. 
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Σε κάθε ∆ήµο (ή Κοινότητα) υπάρχει µία Επιτροπή Παιδείας του ∆ήµου (βάσει του 
Νόµου 1566/85 παρ. 50) (βλ. ∆ιάγραµµα ΙΙ.3), που αποτελείται από εκπροσώπους του 
∆ήµου, της ΄Ενωσης Γονέων, 2 (δύο) ∆ιευθυντές (από την Α/θµια και Β/θµια 
Εκπαίδευση), της ΄Ενωσης ∆ιδακτικού Προσωπικού και τους παράγοντες υποβάλλει 
παραγωγής. Η Επιτροπή κάνει προτάσεις προς τις τοπικές δηµοτικές αρχές σχετικά µε 
την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, την κατανοµή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες 
των σχολείων καθώς και για την ίδρυση, κλείσιµο ή συγχώνευση σχολείων. Επίσης, 
παρακολουθεί την κατασκευή σχολείων, τις επισκευές και τη συντήρηση των κτιρίων 
καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών. Οι προτάσεις αυτής της ∆ηµοτικής 
Επιτροπής Εκπαίδευσης υποβάλλονται στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο και κοινοποιούνται 
στη Νοµαρχιακή Επιτροπή Παιδείας. 
 
Σύµφωνα µε το νόµο 1566/85 λειτουργεί, τέλος, σε όλα τα δηµόσια σχολεία, Σχολικό 
Συµβούλιο και Σχολική Επιτροπή. 

 
Το Σχολικό Συµβούλιο λειτουργεί σε όλα τα σχολεία και αποτελείται από την ΄Ενωση 
Καθηγητών, µέλη του ∆.Σ. της ΄Ενωσης Γονέων και εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που είναι µέλη της Σχολικής Επιτροπής. Στα Σχολικά Συµβούλια 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συµµετέχουν εκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας. Το 
Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την ικανοποιητική λειτουργία του σχολείου, την καλή 
επικοινωνία µεταξύ του διδακτικού προσωπικού, των µαθητών και των οικογενειών τους 
καθώς και για την τήρηση συνθηκών υγιεινής στο σχολικό περιβάλλον. Πρόεδρος του 
Συµβουλίου είναι ο ∆ιευθυντής του σχολείου. 

 
Η Σχολική Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους του ∆ήµου, της ΄Ενωσης Γονέων, 
των Μαθητικών Κοινοτήτων (στην περίπτωση σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) 
και από το ∆ιευθυντή του Σχολείου. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις πιστώσεις για τις 
λειτουργικές δαπάνες, εξευρίσκει άλλες πηγές χρηµατοδότησης, αναθέτει τη διαχείριση 
του σχολικού κυλικείου και γενικά, είναι υπεύθυνη για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων 
που εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία του σχολείου. 

 
Γενικό συµπέρασµα όσον αφορά την παραπάνω δοµή, είναι ότι υπάρχουν δύο 
διοικητικές "οδοί" : η µία επηρεάζεται άµεσα από το Υπουργείο Παιδείας (Υπουργείο - 
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης σε Νοµαρχιακό Επίπεδο - Τοπικό Γραφείο Εκπαίδευσης - 
∆ιευθυντής Σχολείου), ενώ η άλλη είναι πιο σύνθετη (Νοµαρχία - ∆ήµος - Σχολική 
Επιτροπή - Σχολικό Συµβούλιο, κ.λ.π.). Υπάρχει ένας σχετικός διαχωρισµός 
αρµοδιοτήτων (π.χ. η τοπική αυτοδιοίκηση είναι περισσότερο αρµόδια για τα οικονοµικά 
θέµατα, ενώ τα εκπαιδευτικά αφορούν τις εκπαιδευτικές αρχές), πράγµα το οποίο µπορεί 
να δηµιουργήσει αναποτελεσµατικότητα και επικάλυψη δραστηριοτήτων. Παρόλο τον 
κίνδυνο υπεραπλούστευσης, µπορεί να υποστηριθεί ότι η απόδοση των 
"αποκεντρωµένων" σήµερα υπηρεσιών απέχει πολύ από τα επιθυµητά επίπεδα, αλλά 
δεδοµένης της ελλειπούς στελέχωσης αυτών των υπηρεσιών, της έλλειψης πόρων και της 
σχετικής έλλειψης εµπειρίας, καθώς και της ελλιπούς καθοδήγησης απ' το κέντρο, τα 
µέχρι τώρα αποτελέσµατα είναι αρκετά σεβαστά. 

 
Υποστηρίζεται, άλλωστε, ότι (Σουµέλης, 1993) παρόµοια οργανωτικά προβλήµατα 
παρουσιάζονται σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα της Ε.Ε. που βρίσκονται σε µια 
µεταβατική περίοδο από ένα συγκεντρωτικό προς ένα αποκεντρωτικό σύστηµα και 
ελπίζεται  ότι στο µέλλον θα υπάρξει καλύτερος συντονισµός στην οργάνωση των 
θεµάτων που αναφέρθηκαν. 
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4.0 Κεντρικό ∆ίκτυο Πληροφόρησης και Στατιστικών Στοιχείων 
 
Στην Ελλάδα επίσηµος φορέας για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων είναι η Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ). ΄Ετσι, όλα τα στοιχεία σχετικά µε την 
εκπαίδευση (εκτός από τις εξειδικευµένες µελέτες) πρέπει να έχουν ως πηγή αυτό το 
φορέα, ο οποίος έχει µια ειδική υπηρεσία εγκατεστηµένη στην Κ.Υ. του Υπουργείου 
Παιδείας. 

 
Λόγω όµως έλλειψης πόρων, η υπηρεσία αυτή παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση ως 
προς την παροχή δεδοµένων (η τελευταία έκδοση των "Στατιστικών της Εκπαίδευσης 
1984-85" κυκλοφόρησε πριν από 10 χρόνια) ,παρόλο που τα στοιχεία εξακολουθούν να 
συλλέγονται σε ετήσια βάση και συχνά διατίθενται σε "φυσούνες", ενώ, παράλληλα, 
αποστέλλονται και ορισµένες πληροφορίες για διεθνείς έρευνες (π.χ.ερωτηµατολόγιο 
UOC). 
Η κατάσταση αυτή ήταν η αιτία που το Υπουργείο Παιδείας δηµιούργησε δική του 
µονάδα συλλογής στατιστικών στοιχείων (το Τµήµα Επιχειρησιασκών Ερευνών και 
Στατιστικής), το οποίο αναλαµβάνει την ετήσια συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών 
πληροφοριών για όλα τα επίπεδα και κατηγορίες της εκπαίδευσης. Είτε όµως λόγω της 
ανεπάρκειας σε προσωπικό και πόρους του Τµήµατος αυτού, είτε λόγω έλλειψης 
συντονισµού µε τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες 
που πραγµατοποιούν γενικές και εξειδικευµένες έρευνες, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργείται πρόσθετος φόρτος εργασίας στα σχολεία, επικάλυψη ως προς τη συλλογή 
στοιχείων καθώς επίσης και σπατάλη πόρων (ανθρώπινων, οικονοµικών ή τεχνικών), 
εξαιτίας της επανάληψης παρόµοιων εργασιών. 

 
Από µία έρευνα σχετικά µε το είδος των στοιχείων που συλλέγονται ετησίως από 
σχολεία και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές (Καφετζόπουλος και Μπούτος, 1989), 
προκύπτει ότι, π.χ. το 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Αθήνας, έχει 
απαντήσει τουλάχιστον σε 12 έρευνες διαφόρων υπηρεσιών (π.χ. 3-4 από το Υπουργείο 
Παιδείας, από το ∆ήµο της Αθήνας, τον ΟΣΚ, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, κ.λ.π.), 
οι µισές δε απ' αυτές περίπου είχαν απευθυνθεί ξεχωριστά και προς όλα τα σχολεία της 
περιοχής. 

  
Αυτή η προβληµατική κατάσταση έχει ως αποτέλεσµα την παράλληλη παραγωγή 
διαφόρων παραπλησίων (όχι όµως και ταυτόσηµων) στοιχείων (π.χ. αριθµός εγγραφών, 
που πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σύµφωνα µε την ηµεροµηνία συλλογής τους, τις 
ακριβείς µεταβλητές στις οποίες αναφέρονται και την ειδική πηγή από όπου 
προέρχονται. 

 
Γενικά αποδεκτή είναι η γνώµη ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση πρέπει να αλλάξει 
ριζικά, και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για τη βαθµιαία συγχώνευση των παρόµοιων 
τουλάχιστον ερωτήσεων σε κοινά ερωτηµατολόγια, αλλά τίποτε δεν επιτεύχθηκε ακόµη 
λόγω της έλλειψης συντονισµού µεταξύ των υπηρεσιών και φορέων (µη εξαιρουµένων 
και των υπηρεσιών που ανήκουν στο ίδιο διοικητικό πλαίσιο όπως το Υπουργείο 
Παιδείας). Οι εµπειρογνώµονες του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού 
(IIEΡ), που συνεργάστηκαν µε το Υπουργείο (Lourie, Μελέτη για την Αναδιοργάνωση 
του Υπουργείου Παιδείας, 1985) για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης, ενιαίας και 
σύγχρονης βάσης πληροφοριών, πρότειναν την ανάθεση στο Τµήµα Επιχ. Ερευνών και 
Στατιστικής του Υπουργείου όλων των εκπαιδευτικών απογραφών και µελετών για την 
εκπαίδευση και τη βαθµιαία προώθηση και κυκλοφορία ενός µόνο ερωτηµατολογίου για 
την ετήσια συλλογή εκπαιδευτικών στοιχείων. 
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Αυτή τη στιγµή η κατάσταση όχι µόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά ίσως και να έχει 
επυδεινωθεί λόγω της πρόσθετης συλλογής στοιχείων και από άλλες υπηρεσίες και λόγω 
της αύξησης των σπουδαστών ή των ερευνητών που συλλέγουν στοιχεία για διάφορους 
λόγους. 

 
Τέλος, µε δεδοµένη, αφενός, τη συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη των διοικητικών φορέων 
να στηρίξουν τις αποφάσεις τους σε πρόσφατες, έγκυρες και χρήσιµες πληροφορίες για 
την εκπαίδευση και, αφετέρου, την υφιστάµενη προβληµατική κατάσταση των διαφόρων 
πηγών παροχής πληροφοριών, απαιτείται η λήψη µέτρων για τη δηµιουργία µιας 
σύγχρονης, ενιαίας και αποτελεσµατικής βάσης πληροφοριών, η οποία θα δηµιουργηθεί 
βασιζόµενη σε νέες τεχνολογίες και η οποία θα παρέχει  στους ΄Ελληνες και στους 
ξένους χρήστες (π.χ. Ε.Ε., ΟΟΣΑ, UNESCO) έγκυρα στατιστικά στοιχεία και δείκτες. 
Για το λόγο αυτό έχουν ήδη γίνει συζητήσεις µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της 
ΕΣΥΕ για τη συγκρότηση Επιτροπής που θα αναλάβει το συντονισµό των στατιστικών 
πληροφοριών και ερωτηµατολογίων. 
 
 
5.0 Συνεργασία µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς 
 
Η Ελλάδα, ως βιοµηχανοποιηµένη ευρωπαϊκή χώρα, είναι µέλος όλων των µεγάλων  
οργανισµών, το δε Υπουργείο Παιδείας έχει µια µακρά και αρκετά επιτυχή συµµετοχή 
στα διάφορα προγράµµατα. 

 
Καταρχάς το Υπουργείο Παιδείας, µέσω της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Εκπαιδευτικών 
Σχέσεων, συµµετέχει σε Συνέδρια της UNESCO που γίνονται δύο φορές το χρόνο, καθώς 
και σε όλες τις επίσηµες συναντήσεις. 
 
Το Υπουργείο επίσης συµµετέχει (ή διορίζει αντιπροσώπους του) σε διάφορα άλλα 
προγράµµατα, π.χ. CODIESSE, Associated Schools, SEMET, Λαϊκής Επιµόρφωσης, 
CEPES, κ.τ.λ. Στο πλαίσιο αυτής της συµµετοχής το Υπουργείο καθιέρωσε ευρεία 
συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Εκαπιδευτικού Σχεδιασµού (ΙΙΕΡ - το οποίο 
λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO), για την κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού, 
συµµετοχή σε σεµινάρια (στην Αθήνα και στο Παρίσι), συναντήσεις εργασίας το 1985 
στην Αθήνα για την ίδρυση σύγχρονου ∆ικτύου Πληροφοριών και Στατιστικής, καθώς 
και επίσκεψη 60 διεθνών εκπαιδευτικών στελεχών στην Ελλάδα (1-10 Απριλίου 1987), 
οι οποίοι εξέτασαν θέµατα όπως “Εκπαίδευση και Απασχόληση”, “Σχέσεις µεταξύ του 
Κέντρου και της Περιφέρειας” “Σχεδιασµός της Εκπαίδευσης”, “Σχεδιασµός Εκτάκτου 
Ανάγκης και Λαϊκή Επιµόρφωση” (ΙΙΕΡ, Rapport du Voyage d' Etude en Grece, 1986-
87). 

 
΄Οσον αφορά τον ΟΟΣΑ, το Υπουργείο Παιδείας συµµετέχει στην Επιτροπή Παιδείας 
(Education Committee) και στο Centre for Educational Research and Innovations 
(CERI), καθώς και σε άλλα Προγράµµατα όπως το ΙΝΕS, PEB, Πρότυπα για την 
Εκπαίδευση, VOTEC. Στο πλαίσιο του προγράµµατος Decentralised Programme for 
Educational Buildings (PEB), οργανώθηκε µε επιτυχία σεµινάριο στη Βόρεια Ελλάδα 
(Χαλκιδική, 12-16 Οκτωβρίου 1987) για την οργάνωση του σχολικού χρόνου, και άλλο 
ένα για την υποδοµή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προγραµµατίζεται να γίνει στην 
Κρήτη, το φθινόπωρο του 1995. 
 
Η Ελλάδα είναι, επίσης, από το 1949 µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης, όπου το 
Υπουργείο Παιδείας έχει µόνιµους αντιπροσώπους τόσο στο Συµβούλιο Μορφωτικής 
Συνεργασίας όσο και στην Επιτροπή Παιδείας. Συµµετέχει επίσης και σε µερικά άλλα 
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υποπρογράµµατα, όπως: Εκπαίδευση και Επιµόρφωση, Εκπαίδευση Μειονοτήτων, 
Αντιρατσιστική Εκστρατεία, Πρότυπα Ορθοδοξίας, κ.τ.λ. Το Συµβούλιο της Ευρώπης 
παρέχει επιδοτήσεις για σπουδές στο Ινστιτούτο της Χερσονήσου του Αίµου, κ.τ.λ. 
Επίσης, το Υπουργείο έχει λάβει για τον ΟΣΚ δάνειο 31 δισ. δραχµών για την 
κατασκευή και επισκευή σχολικών κτιρίων. 
 
Τέλος, από το 1981, έτος κατά το οποίο η Ελλάδα έγινε µέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
και µέσα στο πλαίσιο αυτής το Υπουργείο Παιδείας και οι υπηρεσίες του έχουν 
συµµετάσχει σε πολλές και διάφορες δραστηριότητες και προγράµµατα. Τα 
περιορισµένα όρια αυτής της έκθεσης, δεν µας επιτρέπουν να κάνουµε πλήρη περιγραφή 
όλων των δραστηριοτήτων, αρκεί όµως να αναφέρουµε ότι το Υπουργείο έχει 
εκπροσώπους σε όλα τα προγράµµατα και στις επιτροπές, όπως η Επιτροπή Παιδείας, τα 
προγράµµατα ERASMUS, TEMPUS, COMMETT, LINGUA, EURIDICE, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αναλφαβητισµός, ΄Ισες 
ευκαιρίες, κτλ. µε επιτυχή και ενεργό συµµετοχή. 
 
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί η ένταξη της Ελλάδας στο 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
(Ανθρώπινοι πόροι) και η συµµετοχή του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου 
Εργασίας στο Πρόγραµµα "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση" που, 
µέσω της χρηµατοδότησής του από το ΚΠΣ, στοχεύει στον εκσυγχρονισµό και την 
εισαγωγή καινοτοµιών στην ελληνική εκπαίδευση και τη διοίκησή της (όπως λ.χ. στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, την ανάπτυξη των Σχολικών 
και Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών, τη σύνδεση της Εκπαίδευσης µε την αγορά 
εργασίας,τον εκσυγχρονισµό τω υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, κ.τ.λ.). 
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