
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Αυτή η “Επισκόπηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος” πραγµατοποιείται σε 
µια εποχή ριζικών αλλαγών και ανακατατάξεων, που επιβάλλουν πολύ τον 
επαναπροσδιορισµό του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.  
 
Για την Ελλάδα είναι σαφείς οι κατευθύνσεις - o νέος µας ρόλος στα Βαλκάνια και την 
Μεσόγειο, η ενεργός µας συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σηµαντική µας 
γεωγραφική θέση σε ένα καίριο εµπορικό σταυροδρόµι, η νέα πολιτική, οικονοµική και 
πολιτιστική συνεργασία µεταξύ των κρατών της περιοχής, η µετατροπή µας από χώρα 
µεταναστών (emigrants) σε χώρα υποδοχής, ο εκσυγχρονισµός της γεωργίας και της 
βιοµηχανίας µας, η διατήρηση του πολιτισµικού και οικολογικού µας πλούτου. 
 
Η χώρα µας, όµως, αντιµετωπίζει, όπως κάθε αναπτυγµένη χώρα, προβλήµατα 
παγκόσµιoυ χαρακτήρα: τη διεθνοποίηση της αγοράς, την κοινωνία της γνώσης, τις 
ραγδαίες τεχνολογικές και επαγγελµατικές διαφοροποιήσεις στην παραγωγή, το µεγάλο 
πρόβληµα της οικολογικής καταστροφής, την µάστιγα του ΑΙDS και των ναρκωτικών, 
τον αυξανόµενο διεθνή ανταγωνισµό, την ανεργία των νέων, την περιθωριοποίηση 
εθνικών ή κοινωνικών µειονοτήτων, την πρόκληση µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας.  
 
Μέσα σ’αυτό το διαµορφωµένο πλαίσιο καλείται η παιδεία µας, σε κάθε της µορφή, 
από το παραδοσιακό σχολείο µέχρι την εξ αποστάσεως και διαρκή εκπαίδευση, να 
απαντήσει ή και να δώσει λύσεις στα προβλήµατα που προκύπτουν, αποτυπώνοντας τις 
λύσεις αυτές σε µεταρρυθµίσεις και στόχους.  
 
Καλείται ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό µας σύστηµα να απαντήσει στα θέµατα αυτά µε 
τρόπο που να διασφαλίζει την ισότητα ευκαιριών, ενδυναµώνοντας τους δηµοκρατικούς 
µας θεσµούς. Οι δηµοκρατικοί θεσµοί της χώρας µας δεν αποτυπώνονται µόνο ως νόµοι 
και δικαιώµατα, αλλά και ως πρακτική δυνατότητα για δηµιουργική συµµετοχή του 
πολίτη στην κοινωνία µας. Αυτή την ουσιαστική δυνατότητα δίνει η παιδεία.  
 
Σήµερα το εκπαιδευτικό µας σύστηµα είναι δυστυχώς ακόµη υπερβολικά 
συγκεντρωτικό και δυσλειτουργικό, γραφειοκρατικό, µη ευαισθητοποιηµένο στις 
αλλαγές που συντελούνται γύρω µας. Με λίγα λόγια, εξακολουθεί να διάγει µία περίοδο 
έντονης εσωστρέφειας, πλήρως αποµονωµένο από την οικονοµική και κοινωνική 
διεθνή προγµατικότητα και χωρίς να µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
κοινωνίας και των νέων ανθρώπων, αλλά ούτε και να αντιµετωπίσει την έκρηξη της 
πληροφορικής, την απαίτηση για µεγαλύτερη σύνδεση µε την κοινωνική 
πραγµατικότητα και τις παραγωγικές διαδικασίες, την πρόκληση του διεθνούς 
ανταγωνισµού. ∆εν αντικατοπτρίζει τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό, δεν αναδεικνύει 
τις σύγχρονες δηµιουργικές προσπάθειες, αδυνατεί να αντιµετωπίσει την ανάγκη µιας 
διαπολιτισµικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παραµένει µακριά από τους 
προβληµατισµούς και τις ανησυχίες των νέων ή τα κοινωνικά προβλήµατα της 
ανεργίας, των ναρκωτικών, κλπ. 
 
Φιλοδοξία µας, λοιπόν, είναι να παρακινήσουµε τον “κοιµώµενο γίγαντα” του 
εκπαιδευτικού κόσµου - αλλά και όλης της ελληνικής κοινωνίας - να αναλάβει 



πρωτοβουλία και ευθύνες µαζί µας, σε µια κοινή προσπάθεια αποκέντρωσης και 
αναµόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος.   
 
Το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), το οποίο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στα 
τέλη Οκτωβρίου 1995, είναι ένα όργανο που θα διασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή 
συµµετοχή σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 
και κυρίως στο σχεδιασµό και το προγραµµατισµό.  Με αυτόν τον τρόπο, θα 
διασφαλισθεί όχι µόνον η συνέχεια στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής µας πολιτικής - 
ανεξαρτήτως υπουργών και κοµµάτων-, αλλά θα αντικατασταθεί ο πατερναλισµός µε 
την αποκεντρωµένη διαχείριση του συστήµατος. 
 
Προσδοκώ ότι η ”Επισκόπηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος”, που 
εκπονήθηκε µε κόπο και αποτελεί ένα πολύτιµο έργο,  θα καταφέρει να αφυπνίσει τον 
“κοιµώµενο γίγαντα”. Πιστεύω ότι θα δώσει τροφή για ουσιαστική και σε βάθος 
συζήτηση για την παιδεία µας, που θα καταλήξει σύντοµα σε αποφάσεις και 
χειροπιαστές ενέργειες. 
 
Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν και συµβάλλουν στην εκπόνηση της έκθεσης 
αυτής, όπως ευχαριστώ και κάθε ένα που αγωνίζεται στη χώρα µας για την αναβάθµιση 
της παιδείας. Αποδεικνύουν µε το πάθος, το κέφι τους, την ανυπολόγιστη προσφορά 
τους ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα πιστεύουν ότι η παιδεία είναι µια υπόθεση ιερή. 
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I. EIΣΑΓΩΓΗ 
 

 Στο χρονικό διάστηµα από το 1961 µέχρι το 1995, ο ΟΟΣΑ έχει εκπονήσει και 
εκδόσει τρεις κριτικές επισκοπήσεις της ελληνικής εκπαίδευσης. Η πρώτη, το 1961, 
ήταν ανασκόπηση των µεταρρυθµιστικών προοπτικών της εποχής, ενώ η δεύτερη, το 
1965, αποτελούσε µέρος του Μεσογειακού Περιφερειακού Προγράµµατος και στόχος 
της ήταν η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και απαιτήσεων από την πλευρά 
σχεδιασµού ανθρώπινου δυναµικού. Η τρίτη, το 1979, αφορούσε τις ανάγκες για 
µεταρρύθµιση και, υπό τον γενικό τίτλο ''Εκπαιδευτική Πολιτική και Σχεδιασµός'' στην 
έκδοσή της του 1980, περιελάµβανε τρία γενικά µέρη: Το πρώτο µέρος, µετά από µια 
αναδροµική ανασκόπηση εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων και πολιτικής είκοσι ετών, 
περιέγραφε τη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος πριν και µετά τη µεταρρύθµιση του 
1976-77. Το δεύτερο µέρος έδινε ποσοτικές πληροφορίες για την ελληνική εκπαίδευση 
και κοινωνία, µε έµφαση στις τάσεις µαθητικού και φοιτητικού δυναµικού, στις 
αναλογίες σπουδαστή/καθηγητή, στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και στην απόδοση του 
συστήµατος, ενώ το τρίτο µέρος περιέγραφε και ανέλυε δύο κύρια νοµοθετικά µέτρα: 
το Νόµο 309/1976 για τη γενική εκπαίδευση και το Νόµο 576/1977 για την τεχνική και 
επαγγελµατική εκπαίδευση. ΄Ετσι, η κριτική επισκόπηση του 1980, σε 180 σελίδες, είχε 
µια σαφή και σηµαντική προοπτική: την εφαρµογή των τότε πρόσφατων εκπαιδευτικών 
µεταρρυθµίσεων. Στον ''Επίλογο'' εκφράζονταν ανησυχίες για την εφαρµογή του 
''εκπαιδευτικού εκσυγχρονισµού και δηµοκρατικοποίησης'', γιατί αποτελούσε 
''δυσχερέστατο έργο για όλες τις φιλελεύθερες κοινωνίες'', και ιδιαίτερα για την 
Ελλάδα, η οποία περιγραφόταν σαν ''µια χώρα µε βαθιά εδραιωµένες παραδόσεις, πολύ 
περιορισµένους πόρους, αντικρουόµενες ιδεολογίες και ένα ιστορικό εκπαιδευτικού 
συντηρητισµού καθώς και συχνών πολιτικών αλλαγών''. Οι συγγραφείς όµως ήταν 
αισιόδοξοι και πίστευαν ότι ''από το 1974, η χώρα απολάµβανε µιας πρωτοφανούς 
σταθερότητας, η εκπαιδευτική και δηµόσια γνώµη ήταν πιο ευαίσθητη στα σύγχρονα 
ρεύµατα σκέψης, και έτσι, η πολιτική ηγεσία ήταν αποφασισµένη να κατανοήσει τις 
µεταρρυθµίσεις και να τις πραγµατοποιήσει µε επιτυχία''. ΄Ηλπιζαν, λοιπόν,ότι ''υπάρχει 
κάθε λόγος... να πιστεύεται ότι (οι τότε) εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις... δεν θα 
υποστούν την τύχη των προηγουµένων προσπαθειών''.  Κατά πόσο η κατάσταση έχει 
βελτιωθεί, είναι θέµα στο οποίο πιθανόν να δοθούν απαντήσεις από την παρούσα 
επισκόπηση,του 1995,η οποία περιγράφει την κατάσταση µετά τις µέχρι σήµερα 
µεταρρυθµίσεις, ενώ η έκθεση των επιθεωρητών του ΟΟΣΑ θα προσφέρει πολύτιµες 
εκτιµήσεις σχετικά µε την υπάρχουσα κατάσταση. Ωστόσο, ελπίζεται ότι οι περιγραφές 
αυτές του συστήµατος ως ''εξαιρετικά συγκεντρωτικού'', κατευθυνόµενου αποκλειστικά 
από ''κοινοβουλευτικούς νόµους και εκτελεστικά διατάγµατα'', ή διοικούµενου από ένα 
''ισχυρό συγκεντρωτικό γραφείο'' (ΟΕCD, Review of National Policies for Education: 
Greece, Paris, 1982), δεν ισχύουν πια θα µεταβληθούν και ότι είναι εµφανής η 
συµµετοχή του κοινού στο σχεδιασµό και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. 
 
Κατά τα επόµενα χρόνια (1982 - 85) πραγµατοποιήθηκε µια ακόµη µεγαλύτερη κίνηση 
για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µε την εφαρµογή 3 βασικών νέων νόµων: (ι) το Νόµο 
1268/82 για την Ανώτατη Εκπαίδευση, µε τον οποίο, µεταξύ άλλων ρυθµίσεων, 
καταργήθηκε η παντοδύναµη καθηγητική ''΄έδρα'' και αντικαταστάθηκε από µια πιο 
πλουραλιστική για προσέγγιση στη διδασκαλία των µαθηµάτων δίνοντας τη δυνατότητα 
συµµετοχής των σπουδαστών στον οργανισµό των πανεπιστηµίων, (ιι) το Νόµο 
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1401/83, ο οποίος αναβάθµισε τα Ιδρύµατα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προάγοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των σπουδών, και (ιιι) 
το Νόµο 1566/85, ο οποίος αναφερόταν κυρίως στην αναδιοργάνωση, 
δηµοκρατικοποίηση και αποκέντρωση της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε την εισαγωγή νέων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων και 
αρχών, νέων κανονισµών, κτλ. Συγκεκριµένα, αυτή η ευρεία και ριζοσπαστική 
µεταρρύθµιση, που διαµόρφωσε σηµαντικά την εικόνα του σηµερινού εκπαιδευτικού 
συστήµατος, συνέβαλε αποφασιστικά στην προώθηση τοµέων, όπως η ειδική αγωγή, η 
εκπαίδευση ενηλίκων και η περαιτέρω ανάπτυξη ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης 
διδακτικού προσωπικού και, επιπλέον, εισήγαγε το νέο θεσµό των Ενιαίων 
Πολυκλαδικών Λυκείων (ΕΠΛ), καθιέρωσε το ''µονοτικό'' σύστηµα σαν µέρος της όλης 
απλούστευσης της γλώσσας και της γραµµατικής, εκσυγχρόνισε και αναθεώρησε τα 
αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία, κατήργησε τις εισαγωγικές εξετάσεις 
για την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δηµιούργησε τα δηµόσια µεταλυκειακά 
προπαρασκευαστικά κέντρα για την ανώτατη εκπαίδευση, κ.λπ.. 
  
Αν και, κατά τη χρονική περίοδο που µεσολάβησε, θεσπίσθηκαν και άλλες ρυθµίσεις - 
οι οποίες θα καταγράφουν στην παρούσα επισκόπηση -, ενώ κάποιες από τις 
µεταρρυθµίσεις δεν υφίστανται πλέον (π.χ. τα µεταλυκειακά προπαρασκευαστικά 
κέντρα έχουν καταργηθεί), είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι στις δύο πρόσφατες 
κύριες µεταρρυθµίσεις (του 1976 και του 1981-82) υπήρχε κάποια συνοχή ως προς τους 
στόχους και τον προσανατολισµό τους, γεγονός που από µόνο του ήταν πολύ 
ενθαρρυντικό. 
 
Στο πλαίσιο της εισαγωγής αυτής, όµως, είναι χρήσιµο να αναφερθούν και ορισµένα 
ειδικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που καθορίζονται απο 
κοινωνικοοικονοµικούς, ιστορικούς, πολιτικούς και άλλους παράγοντες. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι, ενίοτε, εµφανή στα στοιχεία και τους δείκτες των σχετικών 
ερευνητικών πορισµάτων. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι π.χ. όσα αφορούν τα αναλυτικά 
προγράµµατα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (ή και της ιστορίας), η οποία 
είναι η αρχαιότερη της Ευρώπης, µε µεγάλη εξέλιξη, και απαιτεί εξειδικευµένα 
αναλυτικά προγράµµατα και περιγράµµατα σπουδών για να εξοικειώσει τον ΄Ελληνα 
µαθητή µε τα κείµενα που είχαν γραφεί ακόµη και στην αρχή του αιώνα µας, ακόµα 
περισσότερο δε µε αυτά των προηγούµενων αιώνων. Γενικά, η ποιότητα και το 
αποτέλεσµα των αναλυτικών προγραµµάτων, περιγραµµάτων σπουδών, βιβλίων κ.τ.λ., 
είναι θέµατα µακρών συζητήσεων για την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα και δεν 
µπορούν να εξεταστούν χωριστά από άλλες αλληλεξαρτώµενες µεταβλητές όπως η 
χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης (στην Ελλάδα η δηµόσια εκπαίδευση από την 
προσχολική µέχρι την πανεπιστηµιακή παρέχεται δωρεάν) ή οι ελλείψεις σε αίθουσες 
διδασκαλίας (που έχουν ως αποτέλεσµα κάποια ανελαστικότητα όσον αφορά την 
εφαρµογή των νέων αναλυτικών προγραµµάτων). 
 
Ένα θέµα στο οποίο το Υπουργείο Παιδείας αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία είναι οι 
διαδικασίες αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος. Για την επεξεργασία του 
µεγάλου αυτού θέµατος εργάζεται συστηµατικά ειδική επιτροπή.  Τέλος, ο 
εκσυγχρονισµός και η θεσµική αναδιοργάνωση του πλαισίου λειτουργίας της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα µας.  
 
Θα πρέπει να αναφερθεί, επίσης, ότι πρόσφατα νοµοθετήθηκε η συγκρότηση του 
Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) το οποίο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά µέσα 
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στον Οκτώµβριο του 1995. Το όργανο αυτό θα διασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή 
συµµετοχή σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τις τρείς βαθµίδες της εκπαίδευσης 
και, κυρίως, στο σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό. 
 
Με τον ίδιο νόµο ιδρύθηκε το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης 
(Ι∆ΕΚΕ), το οποίο στοχεύει στην αναπτύξη της διαρκούς εκπαίδευσης, αξιοποιώντας 
τις νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας για την εκπαίδευση από 
απόσταση. 
 
Στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθεί και το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, η λειτουργία του 
οποίου πρόκειται να αρχίσει µέσα στο 1996.  
  
∆εν µπορεί κανείς να αγνοήσει επίσης τη συνεχώς αύξανόµενη ζήτηση 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µια ζήτηση που θα πρέπει να θεωρηθεί ανεκτίµητο 
εθνικό προτέρηµα. Η ζήτηση αυτή αντιµετωπίζεται, αφενός, µε τη δηµιουργία νέων 
πανεπιστηµίων ή την επέκταση των ήδη υπαρχόντων (αν και σε µια περίοδο στενότητας 
του Κρατικού Προϋπολογισµού και οι δύο αυτές λύσεις καθίστανται προβληµατικές), 
και, αφετέρου, µε µεγάλο αριθµό (που δεν έχει υπολογισθεί ακόµη µε ακρίβεια) 
Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, είναι φυσικό ότι η 
διαδικασία των Εισαγωγικών Εξετάσεων για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση είναι ένα 
θέµα συνεχούς εθνικού διαλόγου και κριτικής. 
 
Τέλος, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανασκόπηση της ανάπτυξης της εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα ξεχωριστά από το θυελλώδες κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, το οποίο κατά 
τα 167 χρόνια που έχουν περάσει από την ανακήρυξη της χώρας σε ανεξάρτητο 
Κράτος, περιλαµβάνει συµµετοχή σε περισσότερους από τέσσερις πολέµους, τρία 
χρόνια ξένης κατοχής, δύο µακρόχρονες δικτατορίες, έναν εξαιρετικά δριµύ και 
καταστρεπτικό εµφύλιο πόλεµο, αναρίθµητα πραξικοπήµατα, συχνές πολιτικές 
αναταραχές και µεγάλα ρεύµατα προσφύγων και µεταναστών. Αυτό το εξαιρετικά 
βεβαρυµένο ιστορικό παρελθόν µιας τόσο µικρής χώρας είχε - και εξακολουθεί να έχει 
- πολυάριθµες επιπτώσεις στην ελληνική εκπαίδευση. Είναι π.χ. σηµαντικό, ως 
µαρτυρία των ειδικών ιστορικών συνθηκών µέσα στις οποίες αναπτύχθηκε το Ελληνικό 
Κράτος, ότι ο επίσηµος τίτλος (και εν µέρει οι αρµοδιότητες) του Υπουργείου Παιδείας 
είναι ''Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων'', ως συνέχεια της ''Γραµµατείας 
Θρησκευτικής και ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης'' του µόλις 10 ετών νεοσύστατου τότε 
ελληνικού κράτους. 
 
 
 
 
        Αθήνα, Σεπτέµβριος 1995 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

 

Α.Ε.Ι.     University (AEI) 

Ανώτατη εκπαίδευση   Higher education  (ΑΕΙ) 

Ανώτατη µη πανεπιστηµιακή 

 εκπαίδευση    Non-university higher technological education  

(T.E.I.) 

Αρχική κατάρτιση   Initial  training 

Άτυπη κατάρτιση   Non-formal  training 

Γ.Γ. Λαϊκής Επιµόρφωσης  General Secretariat for Adult Education 

(G.G.L.E.) 

Γ.Γ. Νέας Γενιάς   General Secretariat for Youth  ( G.G.N.G.) 

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)   General Lyceum  (GEL), General Lykeio 

Γυµνάσιο     High school , Lower secondary education school, 

     Gymnasium, Gymnasio 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση  Secondary education 

∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας  Μunicipal Committee for Education 

∆ηµοτικό    Primary school 

∆ια βίου εκπαίδευση   Life-long education 

∆ιεπιχειρησιακή κατάρτιση  Interenterprise training 

∆ΙΚΑΤΣΑ    Interuniversity centre for the recognition  

     of Foreign Academic Degrees (DIKATSA) 

∆ιοικητική ∆ιάρθρωση σε 

Επίπεδο Επικράτειας   The Territorial Administration 

(∆I.Π.Ε.Ε.)    Directorate of Planning and Operational 

     Research (DI.P.E.E.) 

 

Εθνική Ακαδηµία    National Academy of Letters and Sciences 

Γραµµατών και Επιστηµών  (EAGE)   
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(Ε.Α.Γ.Ε.) 

      

Επιµόρφωση    Further education 

 

Εθνικό Σύστηµα   National Vocational Education and 

Επαγγ. εκπαίδευσης    Training System (ESEEK) 

και κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.)    

      

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

Ελλάδας (ΕΣΥΕ)   Greek National Statistical Service (ESYE) 

 

Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας 

(ΕΣΥΠ)    National Council for Education (ESYP) 

 

Ειδική αγωγή    Special education 

Ειδικότητα    Speciality, course 

Εκκλησιαστικό Λύκειο  Ecclesiastical Lyceum 

Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση In-house training, In-service training 

Ενιαίο Πολυκλαδικό  

Λύκειο (ΕΠΛ)    Comprehensive Lyceum , Unified Multivalent 

     Lyceum,  Integrated  Lyceum  (EPL) 

Εξ αποστάσεως κατάρτιση  Distance Training 

Ε.Ο.Τ.     Greek Tourist Board (EOT) 

Επαγγελµατική κατάρτιση  Vocational Training 

Επιτροπή επαγγελµατικών  

∆ικαιωµάτων    Professional Rights Committee 

Ι.Ε.Κ.     Institute for Vocational Training (I.E.K.) 

Ι.Κ.Υ.     State Scholarship Foundation (IKY) 

Ι.Τ.Ε.     Ιnstitute of Technological Education (ITE) 

Κατάρτιση    Training  

ΚΕΤΕΚ    Centres of Accelerated Vocational Training 

(KETEK) 

ΚΥΣ∆Ε    Central Council for Secondary Education  
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(KYSDE) 

ΚΥΣΠΕ    Central Council for Primary Education (KYSPE) 

Σχολές µαθητείας   Apprenticeship  schools 

Λύκειο     Lyceum , Upper secondary education school,  

Lykeio 

Μαθητική κοινότητα    Pupils’ Community 

Μεταυποχρεωτική εκπαίδευση Post-compulsory education 

Μεταπτυχιακές σπουδές  Post-graduate studies 

Μονοθέσια Σχολεία   Single-post or single-class schools 

Ν.Ε.Λ.Ε    Regional Committee Adult Education (N.E.L.E) 

Νηπιαγωγείο    Nursery school , Kindergarten 

Νοµαρχιακό Συµβούλιο  

Εκπαίδευσης    Department Council for Education 

Ο.Α.Ε.∆.    Manpower Employment Organization (OAED) 

Ο.Ε.∆.Β.    Textbook  Publishing Organization (OEDB) 

Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισµός  

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης  Οrganization for Vocational Education 

και Κατάρτισης)   and Training ( O.E.EK.)  

       

Ο.Τ.Α.     Organization of Local Authorities  (OTA)  

Ο.Σ.Κ.     The School Building Organization (OSK) 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  Pedagogical Institute 

Προσχολική εκπαίδευση  Pre-primary education , Pre-school education, 

     Kindergarten 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση  Primary  education 

Σ.Α.Π.     Council of Higher Education (SAP) 

Σ.Ε.Β     Greek Industrial Union (SEB) 

Σ.Ε.Κ     School laboratory centre (SEK) 

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.    Technical and Vocational Teacher-Training  

School 

Σ.Τ.Ε.     Council for Technological Education (STE) 

Σύλλογος γονέων   Parents’ Association 

Συνεχιζόµενη εκπαίδευση  Continuing education , Further education 
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Συνεχιζόµενη κατάρτιση  Continuing Training 

Σχολική Επιτροπή   School Committee 

Σχολικό Συµβούλιο   School Council 

Τ.Ε.Ι.     Technological Educational Institute (TEI) 

Τ.Ε.Σ.     Technical-Vocational School (TES) 

Τεχνικό Λύκειο (ΤΕΛ)  Technical-Vocational Lyceum (TEL) 

Τοµέας σπουδών   Field of study 

Τριµερείς Συµβουλευτικές 

 Επιτροπές (ΤΣΕ)   Tripartite Advisory Committees (ΤSE) 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση  Tertiary education 

Τυπική κατάρτιση   Formal  training 

Υποχρεωτική εκπαίδευση  Compulsory education 

ΥΠΕΠΘ    Ministry of National Education and Religious  
      Affairs (MoE) 
 
 
 
 


