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Abstract: The reason for this study was the abolition of the institution of the School Advisor, 

which began with the best intentions in 1982 and closed its historical cycle in 2018 after a 

long period of depreciation and deconstruction. It will be attempted to record the course of the 

institution of the School Advisor and to systemize the public debate for the 36 years of its 

operation in the educational system through contemporary original sources. The approach that 

is attempted is historic. Studying these historical sources, emerge six successive periods that 

have determined the course and outcome of this institution. The first period is the 

construction of the new institution in the early 80's. Its idealization follows, as he appeared, 

almost, as the solution to all the problems of education. However, the period of idealization 

was followed by a long period of abandonment and at the same time the search for 

direction. Since it was not possible to find a direction acceptable by both the State and the 

teachers, a long period of depreciation and deconstruction was followed. So, in 2018, we 

were led to the abolition of the institution, what we call rebuilding here, and the 

establishment, among other institutions, of the new institution that will replace it, that of the 

Educational Work Coordinator. 
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Πεξίιεςε: Αθνξκή γηα ηελ παξνύζα κειέηε απνηέιεζε ε θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ 

ρνιηθνύ πκβνύινπ (εθεμήο ) πνπ μεθίλεζε κε ηηο θαιύηεξεο πξνζέζεηο ην 1982 θαη 

έθιεηζε ηνλ ηζηνξηθό ηνπ θύθιν ην 2018 κεηά από κηα καθξά πεξίνδν απαμίσζεο θαη 

απνδόκεζήο ηνπ. Θα επηρεηξεζεί λα θαηαγξαθεί ε πνξεία ηνπ ζεζκνύ ηνπ  θαη λα 

ζπζηεκαηνπνηεζεί ε δεκόζηα ζπδήηεζε ηα 36 ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα κέζα από πεγέο ηεο επνρήο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη είλαη ηζηνξηθή. 

Μειεηώληαο ηηο ηζηνξηθέο πεγέο, δηαθξίλνληαη έμη δηαδνρηθέο πεξίνδνη πνπ θαζόξηζαλ ηελ 

πνξεία θαη ηελ θαηάιεμε απηνύ ηνπ ζεζκνύ. Πξώηε πεξίνδνο είλαη ε δόκεζε ηνπ λένπ 

ζεζκνύ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80. Αθνινπζεί ε κπζνπνίεζή ηνπ, θαζώο εκθαλίζηεθε, 

πεξίπνπ, σο ε ιύζε ζε όια ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ωζηόζν, ηελ πεξίνδν ηεο 

κπζνπνίεζεο αθνινύζεζε ε καθξά πεξίνδνο ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηαπηνρξόλσο ηεο 

αλαδήηεζεο θαηεύζπλζεο.  Δθόζνλ δελ έγηλε θαηνξζσηό λα βξεζεί θαηεύζπλζε απνδεθηή 

από ηελ Πνιηηεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο αθνινύζεζε κηα καθξά πεξίνδν απαμίσζεο θαη 

απνδόκεζήο ηνπ. Έηζη, νδεγήζεθε ην 2018 ζηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ, απηό πνπ 
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νλνκάδνπκε εδώ αλαδόκεζε θαη ζηε ζέζπηζε, αλάκεζα ζε άιινπο ζεζκνύο, ηνπ λένπ ζεζκνύ 

πνπ ζα ηνλ αληηθαηαζηήζεη, απηόλ ηνπ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: ρνιηθόο ύκβνπινο, πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, επνπηεία, 

θαζνδήγεζε 

Δηζαγσγή 

Σν ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ραξαθηεξίδεηαη από γξαθεηνθξαηία θαη ζπγθεληξσηηζκό. 

Ηζηνξηθά, απηή ε γξαθεηνθξαηηθή δνκή ην έρεη θαηαζηήζεη απόιπηα ειεγρόκελν(Καδακίαο, 

1993, ζζ 174–5)θαζώο ην Τπνπξγείν Παηδείαο ξπζκίδεη ζρνιαζηηθά θαη ειέγρεη θάζε πιεπξά 

ηνπ. Σν έξγν ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ είρε αλαηεζεί από ηε ζύζηαζε ηνπ ειιεληθνύ 

θξάηνπο ζηνλ Δπηζεσξεηή, ζην καθξνβηόηεξν ζεζκό ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο απνηεινύζε ηνλ πνιηηηθντδενινγηθό θξαηηθό κεραληζκό 

ειέγρνπ ηεο θπβέξλεζεο. Σν πιαίζην ειέγρνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηνλ Δπηζεσξεηή ήηαλ 

πάληνηε πηεζηηθό, αιιά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο έγηλε ηδηαίηεξα αζθπθηηθό θαη 

θαηαπηεζηηθό(Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, ζζ 242–3).Δίλαη θπζηθό ινηπόλ πνπ 

κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε δηαηππώζεθε έληνλε θξηηηθή ζην ζεζκνύ ηνπ Δπηζεσξεηή (ελδεηθηηθά 

κόλν, ΓΟΔ, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, ΟΛΜΔ, 1975, 1978), ηνλ νπνίν αλαθέξνπλ σο 

«δαζθαινθύιαθα» (ΓΟΔ, 1981), ηνλίδνπλ ηε «βεβαξπκκέλε θιεξνλνκηθόηεηα» ηνπ θαη ηνλ 

θαηαγγέιινπλ σο απαξάδεθηε ελζάξθσζε ηνύ πλεύκαηνο ηεο απηαξρηθήο πνιηηείαο, ηεο 

αζηπλόκεπζεο θαη ηεο αιινηξίσζεο(ΓΟΔ, 1980). Σν αίηεκα γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

επηζεσξεηή  ζπλδέζεθε κε ηα αηηήκαηα γηα εθδεκνθξαηηζκό ζηελ εθπαίδεπζε, θνηλσληθή 

δηθαηνζύλε, ηζνλνκία θαη αμηνθξαηία. Τπνζηεξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα πσο ν πξνηεηλόκελνο, 

από ηηο εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο, δηαρσξηζκόο ηεο δηνίθεζεο από ηελ θαζνδήγεζε κε ην 

ζεζκό ηνπ  είλαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν έθθξαζε θαη πξαγκάησζε ηνπ πλεύκαηνο ηεο 

δεκνθξαηίαο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο (ΓΟΔ, 1980, ζ 2). 

Γόκεζε 

Σν αίηεκα ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ επηζεσξεηώλ είλαη αξθεηά παιηό. Γηα 

πξώηε θνξά ηέζεθε ζε αλώηαην επίπεδν από ηνλ ίδην ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο, Γεώξγην 

Παπαλδξένπ, ζην πλέδξην ησλ Δπηζεσξεηώλ ην 1930 όπνπ ππνζηεξίρηεθε ν δηαρσξηζκόο ην 

δηνηθεηηθνύ θαη θαζνδεγεηηθνύ έξγνπ. Σέζεθε, επίζεο, ζην εθπαηδεπηηθό ζπλέδξην ηνπ 

επνπηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ δηνξγάλσζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο ην 1949 επί ππνπξγίαο Κσλ. 

Σζάηζνπ (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, ζζ 270–1). Καηά ηε κεηαπνιίηεπζε ν 

δηαρσξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ απνηέιεζε βαζηθό ζπλδηθαιηζηηθό αίηεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. Με ππνκλήκαηα, αθόκα θαη απνθάζεηο ησλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ νκνζπνλδηώλ πξνηείλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Δπηζεσξεηή από ην  δηόηη 

ν όξνο «Δπηζεσξεηήο είλαη αλαρξνληζηηθόο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη εηο ην έξγνλ ην νπνίνλ 

δένλ λα επηηειεί νύηνο, εηο κίαλ εθζπγρξνληζκέλελ παηδείαλ»(ΓΟΔ, 1978, ζ 3). Ο ζεζκόο ηνπ 
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Δπηζεσξεηή ηαπηίζηεθε ζηα ρξόληα πξηλ ηελ θαηάξγεζή ηνπ κε ηελ πην αλαγλσξίζηκε σο 

ηόηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. Σελ επόκελε πεξίνδν νη 

ζέζεηο πνπ δηαηππώλνληαη ηόζν από ηε Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο (ΓΟΔ) όζν θαη 

από ηελ Οκνζπνλδία Λεηηνπξγώλ Μέζε Δθπαίδεπζεο(ΟΛΜΔ) είλαη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεύζπλζε. Με ηελ άλνδν ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία ην 1981 ηθαλνπνηείηαη απηό ην 

επηηαθηηθό θαη πάγην αίηεκα ησλ νκνζπνλδηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηεο ΓΟΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ. 

Με ηνλ Ν. 1304/82 (ΦΔΚ Α΄144) θαηαξγείηαη ν ζεζκόο ηνπ Δπηζεσξεηή, δηαρσξίδνληαη νη 

αξκνδηόηεηέο ηνπ, θαη ζεζπίδνληαη δπν λένη ζεζκνί, ν  πνπ αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία θαη 

θαζνδήγεζε θαη ν Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο -θαη Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο- πνπ αλαιακβάλεη 

ηε δηνίθεζε. Αμίδεη εδώ λα επηζεκαλζνύλ νη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ Δπηζεσξεηή. Καηαγξάθεηαη ινηπόλ όηη, ε ζπλύπαξμε 

ηόζν δηνηθεηηθώλ όζν θαη θαζνδεγεηηθώλ θαζεθόλησλ έρεη νδεγήζεη ζηελ θπξηάξρεζε ηεο 

ηνπ δηνηθεηηθνύ-ειεγθηηθνύ ξόινπ κε ηελ πιεζώξα θαη ηελ πηεζηηθόηεηα ησλ δηνηθεηηθώλ 

ζεκάησλ θαη ζηελ εμαζζέληζε σο εθκεδέληζε ηνπ δεύηεξνπ, ηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ – 

θαζνδεγεηηθνύ ξόινπ. «Η κνλνκέξεηα απηή θαη ην όιν ππεξεζηαθό θιίκα βαζκηαία 

θαιιηεξγνύζε ηελ ηόζν γλώξηκε θαη ζπγρξόλσο αληηπαζεηηθή ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ θιεηζηνύ ζην δηάινγν απηαξρηθνύ πξντζηακέλνπ- ελόο βαζηθνύ 

γλσξίζκαηνο αξλεηηθνύ γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηδίσο ηνπ θαζνδεγεηηθνύ 

αιιά θαη ηνπ ζσζηνύ δηνηθεηηθνύ ξόινπ». Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ε θπβέξλεζε έξρεηαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ην πάγην αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο «επί πνιιά ρξόληα νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη ησλ δύν βαζκίδσλ, δηα ησλ ζπιινγηθώλ ηνπο νξγάλσλ, επίκνλα επηζήκαηλαλ ηελ πιήξε 

αλεπάξθεηα ηνπ ζεζκνύ […] θαη δεηνύζαλ κηα δξαζηηθή αιιαγή» (Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Ν. 

1304/82). Μειεηώληαο ηελ αηηηνιόγεζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ επηζεσξεηή 

δηαπηζηώλεηαη όηη ε θξηηηθή εζηηάδεη ζηνλ απηαξρηζκό, ηελ αληηδεκνθξαηηθή επηθνηλσλία θαη 

ηελ εζσζηξέθεηα ηνπ ζρνιείνπ. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Απ. Αλδξένπ θαη Γ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ,δελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζην νπζηαζηηθό πξόβιεκα, πσο κέζα από ηηο 

δηνηθεηηθέο αξκνδηόηεηεο ησλ επηζεσξεηώλ αζθνύληαη θαη εληζρύνληαη νη παηδαγσγηθέο 

αξκνδηόηεηεο ζηελ θαηεύζπλζε επηβνιήο κηαο νκνηόκνξθεο πινπνίεζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο, 

πνπ επηηξέπεη ηελ εγράξαμε ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο θαη ηελ εμνπδεηέξσζε θάζε δηαθνξεηηθήο 

πξννπηηθήο(1994, ζζ 290–1). εκαληηθό ζηνηρείν ηνπ λένπ ζεζκνύ απνηειεί ε 

κεηαθιεηόηεηά ηνπ, θαζώο ε ζεηεία ηνπ είλαη ηεηξαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί αθόκα δύν 

θνξέο. ύκθσλα κε ηνλ λέν Νόκν 1304/82 (ΦΔΚ Α΄144) θαη ην Π.Γ. 214/84 (ΦΔΚ Α‟77) ν 

ξόινο ηνπ  πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο: ηελ θαζνδήγεζε, ηελ επηκόξθσζε 

θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Μπζνπνίεζε 

Ζ ηθαλνπνίεζε απηνύ ηνπ πάγηνπ αηηήκαηνο θαη ε ζέζπηζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ  δεκηνύξγεζε 

πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ πξννπηηθή ηεο παηδείαο. Ο ηόλνο δόζεθε από ηελ ίδηα ηελ 

εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ ηδξπηηθνύ λόκνπ όπνπ αλαθέξεηαη όηη ν δηαρσξηζκόο ησλ επνπηηθώλ 

από ηηο δηνηθεηηθέο αξκνδηόηεηεο, θαη ε αλάζεζή ηνπο ζηνπο ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, ηνπο 
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νπνίνπο κάιηζηα ηνπο ραξαθηεξίδεη «θσηηζκέλνπο νδεγνύο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ», ζα αλαβαζκίζεη ην επίπεδν ηεο παηδείαο. ε άιιν ζεκείν, ηνλίδεηαη πσο ην 

ζεκαληηθόηεξν λέν ζηνηρείν απηνύ ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη ν ζεζκόο ηνπ , σο ζηειέρνπο: α) 

επηθνξηηζκέλνπ απνθιεηζηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ θαζνδεγνύλ θαη πξνάγνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, β) πνπ επηιέγεηαη κε απζηεξά πνηνηηθά θξηηήξηα θαηάξηηζεο, 

ηθαλνηήησλ, εκπεηξίαο θαη πξνζσπηθόηεηαο γηα επηηπρή αληαπόθξηζε απηνύ, αθξηβώο, ηνπ 

έξγνπ θαη γ) πνπ ππεξεηεί ην έξγν απηό κε ζεηεία, όζν ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη ζηνλ 

απαηηνύκελν πςειό βαζκό επσθειήο(ΤΠΔΠΘ, 1982). Ζ ηθαλνπνίεζε ήηαλ εκθαλήο θαη ζηε 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ όπνπ κέζα από ζπλερή δεκνζηεύκαηα ησλ δύν νκνζπνλδηώλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

Ζ ΟΛΜΔ, ζε κία από ηηο ζπλερείο αλαθνξέο ηνλίδεη πσο ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ , 

πνπ απνηεινύζε παιηό θαη επίκνλν αίηεκα ηνπ θιάδνπ, πξέπεη λα ζεσξεζεί κέρξη ζηηγκήο ε 

κεγαιύηεξε ζεζκηθή θαηάθηεζε. Ο λένο ζεζκόο έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη κηα αλακθηζβήηεηε 

αλάγθε ηεο ζρνιηθήο δσήο, κε ηελ εηζαγσγή λένπ πλεύκαηνο ζηηο ζρέζεηο ησλ θνξέσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αγσγήο θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. 

[…] Πηζηεύνπκε όηη ζα θαηαζηήζεη ην ζρνιείν πεξηζζόηεξν απνδνηηθό, ηόζν από πιεπξάο 

αγσγήο, όζν θαη από πιεπξάο γλώζεσλ(ΟΛΜΔ, 1983, ζζ 16–7).ην ίδην ζεηηθό θιίκα ε ΓΟΔ 

ηόληδε όηη πξέπεη «λα ζεσξήζνπκε ην  θίιν, ζπλεξγάηε, θαη ζπλαγσληζηή ζην κεγάιν αγώλα 

πνπ δίλνπκε θαζεκεξηλά γηα ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπ ιανύ καο» εληζρύνληαο εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηελ απνδνρή θαη δεκηνπξγώληαο πξνζδνθίεο γηα ην (ΓΟΔ, 1982, ζ 1).Ο 

πξόεδξνο ηεο ΓΟΔ, Μελ. Παπαρξίζηνο, ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθ. Διεπζεξνηππία (22-12-1983) 

κε ηνλ ηίηιν: «Ο ρνιηθόο ύκβνπινο έλαο ζεζκόο ιανγέλλεηνο», δειώλεη όηη ν ζεζκόο 

απηόο γελλήζεθε κέζα από ηα αηηήκαηα θαη ηνπο αγώλεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο θαη 

δελ επηβιήζεθε από πάλσ, από ηελ θπβέξλεζε. Μέζα από απηό ην άξζξν, επηρεηξεί λα δώζεη 

απαληήζεηο ζηηο αηηηάζεηο θάπνησλ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη «άζπνλδνπο θίινπο», νη νπνίνη 

αλαξσηηνύληαη πώο ζα ζηαζεί ν  θαζώο είλαη απνγπκλσκέλνο από θάζε εμνπζία. 

Τπνζηεξίδεη ινηπόλ όηη ε δύλακή ηνπ είλαη ε απνδνρή θαη ε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

όρη νη δηνηθεηηθέο εμνπζίεο, νη νπνίεο θηλνύληαη πέξα θαη έμσ απ' ηε ινγηθή θαη ηελ 

αλαγθαηόηεηα πνπ επέβαιαλ ην λέν ζεζκό. Ζ νπηηθή ηνπ ηόηε πξνέδξνπ ηεο ΓΟΔ ήηαλ πνιύ 

αηζηόδνμε θαζώο ππνζηήξηδε πσο ε ζέζπηζε ηνπ  ήξε ηελ θαηαπίεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έθθξαζή ηεο θαη απειεπζέξσζε ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηνπ δαζθάινπ. «Με ηελ άξζε 

απηνύ ηνπ θαηαπηεζηηθνύ ζεζκνύ, απηήο ηεο δακόθιεηαο ζπάζεο, από ην θεθάιη ηνπ δαζθάινπ, 

θαη παξάιιεια κε ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ . εκείο βιέπνπκε όηη αλνίγνληαη πξννπηηθέο, γηα έλα 

δεκνθξαηηθό αλνηρηό ζηελ θνηλσλία ζρνιείν, όπνπ ην ζρνιείν απηό, δελ ζα είλαη πηα 

κεραληζκόο αλαπαξαγσγήο ηεο ηδενινγίαο, ηεο άξρνπζαο ηάμεο»(Παπαρξίζηνο, 1983, ζ 14).  

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 1
νπ

 Παλειιήληνπ Δθπαηδεπηηθνύ πλεδξίνπ, πνπ νινθιεξώζεθε ζηηο 

29 Μαΐνπ 1983, θαηαγξάθνληαη νη πξνζδνθίεο από ην  ελ όςεη ηεο ζηειέρσζεο ηνπ λένπ 

ζεζκνύ. Δθεί ινηπόλ ηνλίδεηαη, αλάκεζα ζε άιια, πσο ν ζεζκόο ηνπ  απνηειεί βαζηά 

αιιαγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ζα κπνξέζεη λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ 

εθδεκνθξαηηζκό ηνπ ρνιείνπ σο πεξηερόκελν, νξγάλσζε δσή θαη ιεηηνπξγία ηε δηακόξθσζε 
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ειεύζεξσλ, ππεύζπλσλ, δεκνθξαηηθώλ θαη δεκηνπξγηθώλ αλζξώπσλ θαη πνιηηώλ θαη 

ζπλαθόινπζα ζηνλ εθδεκνθξαηηζκό, ην κεηαζρεκαηηζκό θαη ηελ πξνθνπή ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. Τπνζηεξίδεηαη, κάιηζηα, πσο κπνξεί λα ζπληειέζεη νπζηαζηηθά ζηε κνξθσηηθή-

πνιηηηζηηθή-θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ιανύ καο. Καη θαηαιήγεη ηνλίδνληαο πσο 

ν ζεζκόο ηνπ  ζεκαίλεη αιιαγή ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ ρνιείνπ, ησλ ιεηηνπξγώλ 

θαη ησλ καζεηώλ ηνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη ζπλεξγαζία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο θαη ησλ έξγσλ ηνπ νκαδηθνύ δεκνθξαηηθνύ πλεύκαηνο(ΓΟΔ, 1983, ζ 

43). 

Οη ειπίδεο θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο είλαη δηάρπηεο ζε όια ηα θείκελα ηεο επνρήο. Γελ ζα 

ήηαλ ππεξβνιή λα εηπσζεί βέβαηα πσο ζε θάζε αλαθνξά παξνπζηάδεηαη θαη κηα αθόκα ζεηηθή 

δηάζηαζε ηνπ λένπ ζεζκνύ θαη κάιηζηα πξηλ αθόκα ζηειερσζεί θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Σν 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ζέινληαο λα εληζρύζεη ην θύξνο ηνπ λένπ ζεζκνύ απνδίδεη ζηνπο 

ρνιηθνύο πκβνύινπο ην βαζκό ηνπ παξέδξνπ κε ζεηεία ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαηαβάιινληαο ηηο αληίζηνηρεο απνδνρέο (Ν. 1566/85, ΦΔΚ Α‟ 

167, άξζξν 57 παξ. 2) ν νπνίνο είλαη αλώηεξνο ζηελ ηεξαξρία ηεο δηνίθεζεο. 

Με ηνλ Ν 1566/85 (άξζξν 29, παξ. 2) νξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ  ζην δηδαθηηθό, 

παηδαγσγηθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ησλ λεντδξπζέλησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηκνξθσηηθώλ 

Κέληξσλ (ΠΔΚ) επηρεηξώληαο λα δνζεί ώζεζε ζηνλ επηκνξθσηηθό ηνπ ξόιν.  

Καη από ηνλ επηζηεκνληθό ρώξν νη πξνζδνθίεο ήηαλ πνιύ πςειέο. Οη εθηηκήζεηο πνπ 

δηαηππώλνληαλ ήηαλ πσο ε έιεπζε ηνπ  ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζα ιεηηνπξγνύζε σο 

θπκαηνζξαύζηεο πνπ ζ’ αλαθόςεη ηελ ελδερόκελε θξαηηθή απζαηξεζία απέλαληη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό, αιιά θαη ηελ απζαηξεζία αηόκσλ ή νκάδσλ ηεο θνηλόηεηαο απέλαληη ζην 

δάζθαιν θαη ηνλ θαζεγεηή(Σδάλε, 1986, ζ 25)ζα απειεπζέξσλε ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν, ζα αληηκεηώπηδε από 

θνηλνύ κε ην δάζθαιν όια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ζα 

αλαβάζκηδε ηελ εθπαίδεπζε ζπλνιηθά(Αλδξένπ, 1986; Καθξηδήο, 1983; Ξαλζάθνπ-Νίθα, 

1985; Παπαληθνιάνπ, 1983; Σξηιηαλόο, 1986; Φξάγθνο, 1983). Ο Υξ. Φξάγθνο ήηαλ ν 

πξώηνο πνπ επεζήκαλε ηνλ ππαξθηό θίλδπλν λα κελ κπνξέζεη ν λένο ζεζκόο λα πξνζθέξεη ηα 

αλακελόκελα ηδίσο ζηελ πξνζρνιηθή θαη δεκνηηθή εθπαίδεπζε από ηελ νπνία πεξλνύλ 

ππνρξεσηηθά όια ηα παηδηά ηνπ ιανύ καο θαη όπνπ δηακνξθώλνληαη νη βαζηθέο ςπρηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζηάζεηο αλ απιώο γίλεη κύζνο ή έλα απιό ζύκβνιν (1983, ζ 262). 

Δγθαηάιεηςε 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1983 νινθιεξώλνληαη νη δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ λέσλ ζηειερώλ πνπ 

ζεζπίζηεθαλ κε ηνλ Ν. 1304/82 (κε ηελ πξάμε 16/1983 ηνπ ΑΚΤΓΔ) θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

ην 1
ν
 εηζαγσγηθό ζεκηλάξην ηξηώλ εβδνκάδσλ γηα ηνπο λένπο  από 9 έσο 27 Ηαλνπαξίνπ 

1984. Μεηά από απηήλ ηελ πξώηε πεξίνδν επθνξίαο αθνινύζεζε κηα πεξίνδνο απξαμίαο θαη 

αηνικίαο. Οη αηζηόδνμεο πξνζδνθίεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ λένπ ζεζκνύ δελ ζπλνδεύηεθαλ 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 7, Σεύρνο 1, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 220 από 263 

από δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη ππνζηήξημήο ηνπ. Αληηζέησο, ηα ζεκάδηα εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζεζκνύ εκθαλίζηεθαλ πνιύ λσξίο. 

Θα πξέπεη λα ηνληζζεί εμαξρήο όηη ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο είλαη έλα 

εληειώο δηαθνξεηηθό δήηεκα από ηε δηακόξθσζε θαη ηε λνκνζεηηθή ηεο έθθξαζε(Hill & 

Hupe, 2009, ζ 7; O‟Toole, 1995; Van Meter & Van Horn, 1975, ζ 447; Κειεζίδεο, 2015, ζζ 

81–91). Δίλαη ζεκαληηθό επίζεο λα αλαθεξζεί έλα, πξνθεηηθό ίζσο, απόζπαζκα από ην 

Γηδαζθαιηθό Βήκα (ΓΒ) πνπ είρε δεκνζηεπηεί καδί κε ηνλ ηδξπηηθό λόκν ην 1982.  Θεσξεί 

όηη ε ζέζπηζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ  είλαη κεγάιε θαηάθηεζε, αιιά δελ θηάλεη κόλν ε 

ζεζκνζέηεζή ηνπ.  Καη ζπλερίδεη, ππνζηεξίδνληαο πσο όζν θη αλ ζεσξεηηθά ν λένο ζεζκόο 

είλαη άξηζηνο, ε επηηπρία ηνπ ζα θξηζεί από ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξάμε(ΓΟΔ, 1982). Σν ίδην επηζεκάλζεθε από ηνλ Υξ. Φξάγθν, ζην 1ν 

Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό πλέδξην ηεο ΓΟΔ, ν νπνίνο κεηαμύ άιισλ ηόληζεπσο ηα 

λνκνζεηήκαηα δελ απνηεινύλ παξά αξρή πξάμεο θαη όρη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Σν λνκνζέηεκα 

γηα λα γίλεη πξάμε θαη λα έρεη απνηειέζκαηα ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ πνιιέο 

αιιαγέο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν (Φξάγθνο, 1983, ζ 263).Αιιαγέο πνπ απ‟ όηη θαίλεηαη δελ 

έγηλαλ. 

Δλάκηζη ρξόλν κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ ζεζκνύ θαη έμη κήλεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ησλ 

 δεκνζηεύηεθε ην ΠΓ 214/1984 (ΦΔΚΑ‟ 77) πνπ εμεηδηθεύεη ηα θαζήθνληα ηνπο. Σα 

θαζήθνληα απηά αλαπηύζζνληαη ζηηο 13 παξαγξάθνπο ηνπ ΠΓ θαη ζπλνςίδνληαη ζηελ 

ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, ζηελ επηκόξθσζε θαη ζηελ επηζηεκνληθή-

παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζηελ επνπηεία  ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ 

βηβιηνζεθώλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζεζκνύ, παξά ηε ζεξκή ππνδνρή, δελ ήηαλ αλέθειε νύηε ρσξίο 

πξνβιήκαηα. Ζ δπαξρία ζηελ εθπαίδεπζε δεκηνύξγεζε ηξηβέο θαζώο είλαη αδύλαην λα 

ππάξμεη δηαθξηηή δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμύ ηεο επνπηείαο θαη ηεο δηνίθεζεο. Απηέο νη δπν 

ιεηηνπξγίεο δελ είλαη απηόλνκεο, αιιά αιιεινεμαξηώκελεο θαη αιιεινζπκπιεξνύκελεο 

(Γηνθαξίλεο, 2000, ζζ 30–31). To ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, σο θαηεμνρήλ 

ζπγθεληξσηηθό, δπζθνιεύεηαη λα επηηξέςεη ηε ιεηηνπξγία δνκώλ πνπ δελ ειέγρνληαη 

απνιύησο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ο ξόινο ηνπ  ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζπζρεηίδεηαη κε 

ηε δηνίθεζε θαη είλαη, ζύκθσλα κε ηελ Υξ. Παπαβαζηιείνπ, έλαο δεπηεξεύσλ, έλαο 

«εηεξνθαζνξηδόκελνο» ξόινο (2008, ζζ 170–2). ην ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν ηεο Γ.Ο.Δ., ην 

Γηδαζθαιηθό Βήκα θαηαγξάθνληαη αλαθνξέο γηα θαηλόκελα «ρξήζεο εμνπζίαο», πνπ 

παξαηεξήζεθαλ από ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο, ηα νπνία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε «ηελ 

απαίηεζε ηνπ θιάδνπ λα κείλεη θαη λα αλαπηπρζεί ν λένο απηόο ζεζκόο ζηε βάζε ηνπ 

απειεπζεξσηηθνύ ραξαθηήξα»(ΓΟΔ, 1986) όηαλ αλαιάκβαλε θάπνηεο πξσηνβνπιίεο. Απηήλ 

ηελ ηδηαηηεξόηεηα επεζήκαλε ν Απ. Αλδξένπ ππνζηεξίδνληαο πσο γηα λα απειεπζεξσζεί ν 

εθπαηδεπηηθόο θαη λα αλαβαζκηζηεί ε πνηόηεηα ηεο παηδείαο, ώζηε λα πάςεη λα αλαπαξάγεη 

ηελ θπξίαξρε ηδενινγία, ζα πξέπεη λα γίλνπλ επξύηεξεο αιιαγέο θαη νπσζδήπνηε λα 

ηξνπνπνηεζεί ν ξπζκηζηηθόο θαη παξεκβαηηθόο ξόινο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Σν ππάξρνλ 
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δηνηθεηηθό  ζύζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο απνβιέπεη ζηελ νκνηνγέλεηα όισλ ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ θαη δπζθνιεύεη ηε δηαθνξνπνίεζε. Σν λνκηθό απηό πιαίζην κέζα από νξηζκνύο θαη 

πεξηνξηζκνύο ζέιεη ηνλ εθπαηδεπηηθό εθηειεζηή ησλ νδεγηώλ ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ, ρσξίο 

θακηά δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο ή επηινγήο (Αλδξένπ, 1983, 1984). Σν θαινθαίξη ηνπ 

1982εθδίδνληαη λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα  (ΠΓ 583/82 – ΦΔΚ Α‟ 107) θαη θπθινθνξνύλ 

ηα λέα βηβιία ηα νπνία καδί κε ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ θαηεπζύλνπλ ην δάζθαιν ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ. Ζ εγθύθιηνο ηνπ Τθ. Παηδείαο, Π. Μώξαιε, πνπ εθδόζεθε ζηηο 11-10-82 

ππελζπκίδεη ην δεζκεπηηθό ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ δαζθάινπ. Αλαθέξεη 

ζπγθεθξηκέλα πσο «ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ λένπ Α.Π. κε βάζε ην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη νδεγό 

ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ είλαη κηα απηνλόεηε απαίηεζε. Μόλν έηζη είλαη δπλαηόλ λα ειεγρζνύλ 

ζηελ πξάμε, από ηε ζπλνιηθή εηθόλα ησλ απνηειεζκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο 

ρώξαο…»(Βνπγηνύθαο, 1985, ζ 23). Ο ίδηνο ν Αξ. Βνπγηνύθαο κε κηα δόζε ππεξβνιήο ηνλίδεη 

«ηδηαίηεξα ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ην έρνπλ  αλ είλαη δπλαηόλ θάησ 

από ην πξνζθέθαιό ηνπο θαη λα ην ζπκβνπιεύνληαη ζπλέρεηα» (ό.π. ζ 22). ε άιιε ζπλέληεπμή 

ηνπ μεθαζαξίδεη πσο «ε θπβέξλεζε ραξάζζεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο πνιηηηθή. Σν ππνπξγείν 

παηδείαο πινπνηεί απηή ηελ πνιηηηθή κε κηα ζεηξά ζεζκηθά κέηξα. […] Σα βηβιία ηνπ δαζθάινπ, 

πνπ ηα ζπλνδεύνπλ, δίλνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζην 

ζύλνιό ηνπ, θαη έπεηηα παξαθνινπζνύλ βήκα πξνο βήκα ην βηβιίν ηνπ καζεηή, ππνδεηθλύνληαο 

ηηο απαξαίηεηεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη καζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά ζηόρνπ» (Βνπγηνύθαο, 1983). Καζώο ινηπόλ νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο θαη ε επνπηεία βαζίζηεθε ιεπηνκεξώο ζηα βηβιία εμέιηπε ν απζηεξόο 

θαζνδεγεηηθόο ξόινο ηνπ Δπηζεσξεηή θαζηζηώληαο ην  ζηνλ ηνκέα ηεο επνπηείαο θαη 

θαζνδήγεζεο κε απαξαίηεην. Απηό αθξηβώο ηόληδε εθείλε ηελ πεξίνδν ν Γ. Μαπξνγηώξγνο, 

ππνζηεξίδνληαο πσο θνξείο άζθεζεο ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη πιένλ πξόζσπα νύηε πξνθύπηεη ν 

έιεγρνο απηόο από ηελ ηεξαξρηθή δηάθξηζε ησλ ζέζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο 

ηερληθόο έιεγρνο ελζσκαηώλεηαη ζηελ ίδηα ηελ ηάμε ηεο δηδαζθαιίαο θαη έρεη πξνζδηνξηζηεί 

από «εηδηθνύο» ζε επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθνληαη 

κε ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο θαη ζπγθεθξηκέλν ξπζκό. Παξ‟ όιν ινηπόλ πνπ θαηαξγήζεθαλ νη 

απηαξρηθέο θαη ζπκκνξθσηηθέο πξαθηηθέο ηνπ Δπηζεσξεηή κε ηνπο απζηεξνύο ειέγρνπο θαη 

ηελ θαηαγξαθή ηεο «πνξείαο» δηδαζθαιίαο, «δξαζηεξηνπνηήζεθε ν ηερληθόο έιεγρνο 

ελζσκαησκέλνο ζηα ίδηα ηα βηβιία, πην απνηειεζκαηηθόο θαη πην ζπκκνξθσηηθόο» 

(Μαπξνγηώξγνο, 1985, ζζ 30–1). Δθόζνλ ινηπόλ ν επνπηηθόο-θαζνδεγεηηθόο θαη ζπλάκα 

απειεπζεξσηηθόο ξόινο ηνπ  θαηέζηε ζηα κάηηα ησλ δαζθάισλ κε απαξαίηεηνο, πώο ζα 

κπνξνύζε ν λένο ζεζκόο λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθόο θαη πνηα ζηνηρεία από ηηο αξκνδηόηεηέο 

ηνπ ζα ηνλ θαζηζηνύζαλ ρξήζηκν ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα; 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1987, ιίγν πξηλ νινθιεξσζεί ε πξώηε ζεηεία δηνξγαλώζεθε εκεξίδα κε 

πξσηνβνπιία ηεο ΓΟΔ θαη ηίηιν «Πξνβιήκαηα  - Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο» 

ζηελ νπνία θιήζεθαλ νη ρνιηθνί ύκβνπινη λα εθθξάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ηελ πξώηε 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ. ηε ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδείρζεθαλ ζεκαληηθά 

δεηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ. Ο ίδηνο ν πξόεδξνο ηεο ΓΟΔ, Υξηζη. 

Κνξπθίδεο, ππνζηήξημε ζηελ αξρηθή ηνπ ηνπνζέηεζε πσο ν ζεζκόο αληηκεησπίδεη εκπόδηα 
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θαη όηη ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ νη ζρέζεηο  θαη δαζθάισλ ραξαθηεξίδνληαη 

απαξάδεθηεο από ηελ Οκνζπνλδία. Από ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ  αλαδείρηεθαλ κηα ζεηξά 

από ππαξθηά πξνβιήκαηα ηα νπνία ππνβαζκίδνπλ ην λέν ζεζκό. Σα πξνβιήκαηα απηά 

κπνξνύλ λα θαηαγξαθνύλ ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε από ηελ 

Πνιηηεία(Κειεζίδεο, 2015, ζζ 447–450): 

 Σν δήηεκα ηεο ζηέγαζεο. Σέζζεξα ρξόληα κεηά θαη ππήξραλ αθόκα ζρνιηθνί 

ζύκβνπινη πνπ δελ είραλ γξαθείν ή «θηινμελνύληαλ» ζε βνεζεηηθνύο ρώξνπο ή 

«ζηνηβάδνληαλ» ζε αθαηάιιεινπο ρώξνπο πνπ ηνπο παξαρσξνύζαλ νη Πξντζηάκελνη 

Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο κεηά από ηθεζίεο. 

 Σν δήηεκα ηεο γξακκαηεηαθήο θαη πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 Σν δήηεκα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηα όξγαλα ηεο δηνίθεζεο, κε ηα 

ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Οη απνθάζεηο ζε πνιιά 

ζέκαηα ιακβάλνληαλ ρσξίο ηελ άπνςε ησλ  αθόκα θαη γηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο. Τπήξραλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ δέρνληαλ ηνπο ζρνιηθνύο 

ζπκβνύινπο ζηελ ηάμε ηνπο ή δίδαζθαλ κε ηα παιηά βηβιία. 

 Σν δήηεκα ηεο αμηνιόγεζεο, γηα ην νπνίν πνιινί ρνιηθνί ύκβνπινη δήηεζαλ λα 

εθδνζνύλ ην ηαρύηεξν δπλαηό, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο 

γηα ηελ αμηνιόγεζε όισλ ησλ βαζηθώλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ. 

 Άιια ππεξεζηαθά ζέκαηα (κεηαζέζεηο, ηνπνζεηήζεηο, κεηαθηλήζεηο θιπ) (ΓΟΔ, 1987) 

Έλα ζέκα πνπ επηζεκάλζεθε από πνιινύο ρνιηθνύο πκβνύινπο ήηαλ όηη ζε όια ηα ζέκαηα 

πνπ αλέθππηαλ κεηαμύ  θαη εθπαηδεπηηθώλ, ε ζηάζε ηεο ΓΟΔ ήηαλ κεξνιεπηηθή ππέξ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη θαηά ησλ (ελδεηθηηθά κόλν Βαιζακόπνπινο, 1987; Παπαδάθεο, 1987; 

Σδαλαθάθεο, 1987; Υνπξζνύηνγινπ, 1987; Υξηζηάθεο, 1987). Τπνζηεξίρζεθε δε, από 

θάπνηνπο, όηη αθόκα θαη ε ΓΟΔ θαη ηα πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα, παξά ηελ 

αξρηθή ζηήξημε, εγθαηέιεηςαλ θαη δελ ζηήξημαλ απνηειεζκαηηθά ην ζεζκό ηνπ  απηήλ ηελ 

πξώηε θαη θξίζηκε πεξίνδν(Κνηζηώλεο, 1987; Πάληνο, 1987). Απηό πνπ δηαθάλεθε ηειηθά 

από ηηο ηνπνζεηήζεηο είλαη όηη ν  ζπλζιίβεηαη αλάκεζα ζηηο ζπκπιεγάδεο πέηξεο, ηεο 

Γηνίθεζεο θαη ηνπ πλδηθαιηζκνύ (Παπαδάθεο, 1987, ζ 23). Όια απηά ηα πξώηα ρξόληα έγηλε 

από ηε κία κεξηά πξνζπάζεηα ζηήξημεο θαη  ελίζρπζεο ηνπ δηνηθεηηζκνύ θαη από ηελ άιιε 

κεξηά πξνζπάζεηα παξαγθσληζκνύ θαη  δνιηνθζνξάο ηνπ  ηόζν από ην Τπνπξγείν όζν θαη 

από ηελ Οκνζπνλδία (Βαιζακόπνπινο, 1987, ζ 35; Γιέλεο, 1987, ζ 62; Μπαιάλνο, 1987, ζ 

15; Σδαλαθάθεο, 1987, ζ 18; Υνπξζνύηνγινπ, 1987, ζ 20).Απηό πνπ δηαθαίλεηαη ινηπόλ είλαη 

όηη ηα ηέζζεξα απηά πξώηα ρξόληα ν  ζηεξίρζεθε ζε αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

ιεηηνύξγεζε κε απηνζρεδηαζκνύο θαη κέζα ζηελ εγθαηάιεηςε (Μπαιάλνο, 1987, ζ 13; 

Παπαδάθεο, 1987, ζ 22). 

Απηήλ ηελ πξώηε πεξίνδν ηεο «παζεηηθήο» εγθαηάιεηςεο ηελ αθνινύζεζε ε πεξίνδνο ηεο 

«ελεξγεηηθήο» απαμίσζεο (1990-92) όπνπ θαηαγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά απόςεηο γηα 

θαηάξγεζε ή αιιαγή ηνπ ζεζκνύ. Ο πξώηνο ππνπξγόο παηδείαο ηεο θπβέξλεζεο ηεο «Νέαο 

Γεκνθξαηίαο» (1990‐ 1993), Β. Κνληνγηαλλόπνπινο αξρηθά επηρείξεζε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
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ζεζκνύ, όπσο είρε δειώζεη κέζα ζηε Βνπιή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 1982. Αθνινύζσο πξόηεηλε αιιαγή ηνπ ζεζκνύ πηνζεηώληαο ηελ νλνκαζία 

«Δθπαηδεπηηθόο ύκβνπινο» αληί ηνπ «ρνιηθνύ πκβνύινπ» πνπ ζπκβόιηδε ηελ 

πξνεγνύκελε πεξίνδν, ηνπνζεηώληαο ηνλ σο βαζηθό ζηέιερνο ησλ Κέληξσλ Τπνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ (Κ.Τ.Δ.Δ.)(Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, ζζ 315–16). Σειηθά 

νη  δελ θαηαξγήζεθαλ αθνύ ν δηάδνρνο ηνπ Γ. νπθιηάο, πνπ αλέιαβε ηνλ Απξίιην ηνπ 

1990 ελ κέζσ κεγάιεο αλαηαξαρήο, επέιεμε γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο λα ζπλερίζεη ην ζεζκό γηα 

λα θαζεζπράζεη ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, αθνύ ε δηειθπζηίλδα εμνπζίαο κεηαμύ 

Τπνπξγείνπ θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο δε ζα κπνξνύζε λα επηηξέςεη ηελ επηζηξνθή ζην 

παξσρεκέλν ζρήκα ηνπ επηζεσξεηηζκνύ. Ωζηόζν, θαη ζην ζεζκηθό επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα 

ππόινηπα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο δόζεθε ην πξώην κήλπκα απαμίσζεο. Σε ζηηγκή πνπ ε 

ίδηα θπβέξλεζε θαηαξγεί ηε δπλαηόηεηα επαλάθξηζεο θαη ζπλέρηζεο ηεο ζεηείαο ησλ 

ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ (άξζξν 8 ηνπ Ν. 1966/1991), ζεζπίδεη δηαδηθαζίεο κνληκνπνίεζεο ησλ 

δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ κεηά από ηξηεηή επηηπρή παξακνλή ζηε ζέζε ηνπο θαη ηε δπλαηόηεηα 

πξναγσγήο κόληκνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο (άξζξα 3, 4 θαη 5 ηνπ 2043/1992). 

Αλαδήηεζε θαηεύζπλζεο 

Δθόζνλ δελ θαηαξγήζεθε ν ζεζκόο θαη ν θαζνδεγεηηθόο ξόινο ηνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο, 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα αμηνπνηεζεί ν επνπηηθόο ηνπ ξόινο. Δπηρεηξείηαη, αλεπηηπρώο, ηξεηο 

θνξέο από ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ ε έθδνζε ΠΓ γηα ηελ αμηνιόγεζε, ην 1984 

(Γηδαζθαιηθό Βήκα 957/Ννέ.84 Έθηαθηε έθδνζε), ην 1985 (Γηδαζθαιηθό Βήκα 

969/επη.85) θαη ην 1988  (Γηδαζθαιηθό Βήκα 1005/επη.88). Σν δήηεκα ηεο αμηνιόγεζεο 

είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν έξρεηαη θαη επαλέξρεηαη ηηο επόκελεο δεθαεηίεο. Σειηθά ην 1993 

εθδίδεηαη από ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ην ΠΓ 320/93 (ΦΔΚ Α‟ 138) ην νπνίν 

ξπζκίδεη ην εθθξεκέο δήηεκα ηεο αμηνιόγεζεο. Γηα πξώηε θνξά κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

επηζεσξεηή ζεζπίδεηαη λα αλαιάβεη ν  ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Αληίζεηεο κε 

απηήλ ηελ πξννπηηθή εκθαλίζηεθαλ ηόζν ε ΓΟΔ (1990, 1991) όζν θαη ε ΟΛΜΔ (1993a, 

1993b), ραξαθηεξίδνληαο ηελ, «θαηαζηξεπηηθή γηα ην ζεζκό ηνπ » δηόηη  «ν ζεζκόο ηνπ  

ράλεη ηνλ παηδαγσγηθό-επηζηεκνληθό-ζπκβνπιεπηηθό ηνπ ξόιν θαη κεηαηξέπεηαη ζε ειεγθηή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ ζρνιείνπ». Έηζη θη αιιηώο ε ζέζε ηνπ  ζην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα δελ ήηαλ ηζρπξή, σζηόζν, θάζε θνξά πνπ επηρεηξνύληαλ λα ζπλδεζεί κε ηελ 

αμηνιόγεζε απνδπλακώλνληαλ θη άιιν.  

Αξγόηεξα γηα άιιε κηα θνξά ζεζπίδεηαη, από ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ απηή ηε θνξά, ε 

αμηνιόγεζε κε ηνλ Ν. 2525/97 (ΦΔΚ Α‟ 188) όπνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8, παξ. 4, ν  

έπξεπε λα ζπληάζζεη αμηνινγηθή έθζεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ζηελ επηζηεκνληθή θαη 

ζηε δηδαθηηθή επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Οη λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε νδήγεζαλ 

ζε απνδηνξγάλσζε θαη ζύγρπζε ζηελ εθπαίδεπζε, παξά ηελ πξόζεζε λα εληζρπζεί ν ξόινο 

ησλ ζηειερώλ θαη λα αλαβαζκηζηεί ν ξόινο ηνπ , αθνύ ζα αμηνινγνύζε ηνλ εθπαηδεπηηθό 

(Παλαγόπνπινο, 2012, ζζ 60–1).  Ωζηόζν, θαη απηέο νη ξπζκίζεηο δελ εθαξκόζηεθαλ θαη 

θαηαξγήζεθαλ από ηνλ Ν. 2986/2002 (ΦΔΚ Α‟ 24) ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνβιέπνληαλ ε 
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αμηνιόγεζε ηνπ «εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ» κε ζηόρν ηε βειηίσζε θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

όισλ ησλ ζπληειεζηώλ ηεο εθπαίδεπζεο.  

Με ηνλ ίδην λόκν πξνβιέπεηαη γηα πξώηε θνξά επίζεκα γξακκαηεηαθή ζηειέρσζε ηνπ 

γξαθείνπ ηνπ , πξνζθέξνληαο ζηήξημε ζηελ νξγάλσζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Σν ΠΓ 201/98 

(ΦΔΚ Α‟ 161) θαζόξηδε κε πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα ηηο επηκνξθσηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ  

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο, αλαβαζκίδνληαο ηνλ επηκνξθσηηθό ηνπ ξόιν. Λίγν αξγόηεξα 

εθδίδεηαη θαη ε Τπνπξγηθή Απόθαζε Φ.353.1/324/105657/Γ1/02 (ΦΔΚ Β‟ 1340/16-10-02), 

γλσζηή σο θαζεθνληνιόγην, κε ηελ νπνία εμεηδηθεύνληαη ηα εηδηθόηεξα θαζήθνληα θαη νη 

αξκνδηόηεηεο ηνπ θάζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη, ίζσο, νη πην απηέο πξνζπάζεηεο λα 

απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλν ξόιν ν ζεζκόο θαη λα βξεη ηε ζέζε ηνπ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 

Φαίλεηαη όκσο όηη δελ ήηαλ αξθεηέο, θαζώο ρξεηάζηεθαλ 20 ρξόληα γηα λα ξπζκηζηνύλ 

δεηήκαηα πνπ έπξεπε λα γίλνπλ από ηελ αξρή.  

Έηζη, εθείλε ε αξρηθή αλεπηθύιαθηε ππνζηήξημε ζηνλ  έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηελ 

ακθηζβήηεζε, ηελ θξηηηθή θαη ηελ απνγνήηεπζε πνπ θαηαγξάθεθε σο «θξίζε» ηνπ ζεζκνύ 

από ηα πξώηα ρξόληα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Σν όηη ν ζεζκόο δελ ιεηηνύξγεζε όπσο ηνλ 

δεκηνύξγεζαλ νη εκπλεπζηέο ηνπ έγηλε θαλεξό από ηα πξώηα ρξόληα. Ο Θεόθξαζηνο Γέξνπ 

(1989), από ηνπο πξσηεξγάηεο, ππνζηήξημε όηη ν ζεζκόο πεξλά θξίζε. Καη επέξξηςε ζε όινπο 

αλεμαηξέησο ηηο επζύλεο: ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηηο νιηγσξίεο, ζηνπο Τπνπξγνύο γηα 

πξνζσπηθή πνιηηηθή, ζηνπο δηνηθεηηθνύο πξντζηακέλνπο πνπ εύθνια βξήθαλ ηα γλώξηκα 

«κνλνπάηηα», νη ίδηνη νη  πνπ δελ εθηίκεζαλ όζν έπξεπε ηελ αιιαγή θαη εγθαηέιεηςαλ ηελ 

πξνζπάζεηα, αιιά θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ κε ην σθειηκηζηηθό πλεύκα πνπ ηνπο 

θαηέρεη, δηέθξηλαλ ακέζσο πνηνο ηνπο ρξεηάδεηαη άκεζα, πνηνλ έρνπλ πεξηζζόηεξν αλάγθε 

αλάκεζα ζηνπο δύν. Πξντόληνο ηνπ ρξόλνπ ηα ζπκπηώκαηα ηεο «θξίζεο» εθθξάζηεθαλ κε 

ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ηνπ θιίκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο απέλαληη ζηε ζεζκηθή 

ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο, αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πνιηηηθώλ πξνηεξαηνηήησλ πξνο ηε 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηαπηόρξνλε ππνρώξεζε ζε δεηήκαηα θαζνδήγεζεο (Βειηηζόο, 

2016, ζ 58). Έηζη ζε πνιιέο έξεπλεο νη εθπαηδεπηηθνί αζθνύλ θξηηηθή ζηε δνκή, ηε 

θηινζνθία θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ (Βαγελάο, 2001; Κόπηζεο, Μεηξνπνύινπ, & 

Λαινύηζνπ, 2005; Πακνπθηζόγινπ, 2000).  

Απαμίσζε 

Ζ απαμίσζε ηνπ ζεζκνύ από ηελ Πνιηηεία ιεηηνύξγεζε σο απηνεθπιεξνύκελε πξνθεηεία. 

Αθελόο ε ρξόληα εγθαηάιεηςε θαη έιιεηςε ππνζηήξημεο ζην παηδαγσγηθό θαη επηκνξθσηηθό 

ηνπ έξγν θαη αθεηέξνπ ε έιιεηςε ζαθνύο θαηεύζπλζεο ιεηηνύξγεζαλ αξλεηηθά γηα ην θύξνο 

ηνπ ζεζκνύ. Ζ επαλαιακβαλόκελε πξνζπάζεηα από ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο λα 

ιεηηνπξγήζεη ν  σο αμηνινγεηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

απνδπκάκσλε ην ξόιν ηνπ, ηόζν από ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο όζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

ε θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα ν  απαμηώλνληαλ, σο ππνζηεξηθηηθόο ζεζκόο, θαζώο 

επαλέξρνληαλ νη κλήκεο ηνπ «επηζεσξεηηζκνύ». Ζ πην πξνσζεκέλε πξνζπάζεηα αμηνιόγεζεο 
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πινπνηήζεθε κε ην ΠΓ 152/2013 (ΦΔΚ Α‟ 240) κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αμηνιόγεζε ησλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ  ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2014, ελώ μεθίλεζε 

θαη ε αμηνιόγεζε ησλ Γηεπζπληώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ. ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εκπιέθνληαλ ηόζν ν δηνηθεηηθόο όζν θαη ν παηδαγσγηθόο πξντζηάκελόο ηνπ, 

δειαδή ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο θαη ν  αληίζηνηρα, νη νπνίνη είραλ ηελ επζύλε 

πινπνίεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθώλ ελεξγεηώλ δηνξγαλώλνληαο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε 

ηνπο Γηεπζπληέο ρνιείσλ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014. ε απηέο ηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο 

αληέδξαζαλ, όπσο ζπλέβαηλε δηαρξνληθά, ηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα θαη ελ ηέιεη κεηά ηελ 

θπβεξλεηηθή αιιαγή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ζηακάηεζε ε δηαδηθαζία. Μηα δηαδηθαζία πνπ ε 

απνηπρία ήηαλ  ήδε πξνδηαγεγξακκέλε (Καηζαξόο, Κειεζίδεο, Κειεζίδεο, & Μαλάθε, 2014) 

θαη ε θαηάξγεζή ηεο είρε αλαθνηλσζεί πξνεθινγηθά από ΤΡΗΕΑ, ην θόκκα πνπ ήηαλ πξώην 

ζηηο δεκνζθνπήζεηο (esos, 2014).Σν γεγνλόο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ , καδί κε ηνπο 

Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, ζηηο πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο ηεο αμηνιόγεζεο θιόληζε έληνλα ην 

ζεζκό ηνπ  ζηνλ εθπαηδεπηηθό θόζκν όπσο θαίλεηαη από ηα ζρόιηα ηεο επνρήο1. ρόιηα 

όκσο πνπ δελ είραλ απνδέθηεο ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο γεγνλόο πνπ εμεγείηαη ζύκθσλα 

κε ηελ εξκελεία γηα ηελ σθειηκηζηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ δηαηππώζεθε από ηνλ Θ. Γέξνπ 

αξθεηέο δεθαεηίεο λσξίηεξα (1989).  

Όιν ην κνηίβν εκπινθήο ηνπ  ζηελ αμηνιόγεζε, πνπ αλαπηύρζεθε παξαπάλσ, θαλεξώλεη 

όηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο πνηέ δελ έπαςε λα πξνζπαζεί λα αλαζέζεη ζε απηό ην ζηέιερνο 

ηελ παηδαγσγηθή αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Γείρλεη 

θαζαξά όηη αλ δελ εθπιεξώλεη ηα θαζήθνληα ηεο επνπηείαο-αμηνιόγεζεο δελ κπνξεί λα έρεη 

ηδηαίηεξν ξόιν ζην νξγαλσηηθό ζρήκα ηεο εθπαίδεπζεο. Αληηζέησο νη εθπαηδεπηηθνί, δηα ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθώλ ηνπο ελώζεσλ, ππνζηήξηδαλ πσο δελ κπνξεί λα είλαη απνδεθηόο ν 

επνπηηθόο-αμηνινγηθόο ηνπ ξόινο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 84
εο

 Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΓΟΔ 

ππνζηεξίδεηαη πσο πξέπεη  λα επαλεθηηκεζεί θαη λα ζπδεηεζεί ν ξόινο ηνπ , γηα λα δνύκε 

πξαγκαηηθά αλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο θαη αλ ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνύλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρεη ζήκεξα, ηα νπνία δελ είλαη ηίπνηα άιιν από ραξαθηεξηζηηθά 

επηζεσξεηηζκνύ (Αλζόπνπινο, 2015, ζ 50). Με άιια ιόγηα, αλ ε Πνιηηεία επηκέλεη λα 

πξνζζέζεη θαη ηνλ επνπηηθό-αμηνινγηθό ξόιν ζην ζεζκό, ηόηε δε γίλεηαη απνδεθηόο θαλέλαο 

ξόινο ηνπ. 

Ζ απνδόκεζε όκσο έγηλε θαη κε άιινπο ηξόπνπο.  

Ζ ζπρλή θαη επαλαιακβαλόκελε αιιαγή ησλ λόκσλ επηινγήο κε ηα θξηηήξηα ησλ ζηειερώλ 

ζε θάζε λέα ζεηεία, γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ «θαιύηεξσλ θαη πην άμησλ» δεκηνύξγεζε ηελ 

                                                             
1
 «Καιό είλαη ε ΓΟΔ θαη ε ΟΛΜΔ λα θαηαζέζνπλ καδηθέο αγσγέο θαηά ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο 

νλνκαζηηθά, γηαηί ππάξρεη θαη ην πνηληθό θνκκάηη ζηελ ππόζεζε. ' απηήλ ηελ ρώξα κόλν ηα δηθαζηήξηα κπνξνύλ 

λα καο ζώζνπλ!» (ζρόιην ζην esos, Αμηνινγνύκελνο, 23 Απγ 2014 09:48, https://www.esos.gr/arthra/axiologisi-

ekpaideytikon-daskalon-kauhghton-protobathmias-deyterobathmias-ekpaideysis/sygxysh-epikratei-sthn-

ajiologhsh-stelexvn-ths-ekpaideyshs)  

«Αο κελ μερλάκε όηη νη ζρ ζύκβνπινη ήηαλ παλέηνηκνη λα αμηνινγήζνπλ, επηκνξθσζήθαλ ζρεηηθά, θαη ζα 

αμηνινγνύζαλ ηνπο 4 από ηνπο 5 ηνκείο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ». (ζρόιην ζην esos, geo, 16 Απξ 2015 
17:46, https://www.esos.gr/arthra/37859/parateinetai-i-thiteia-ton-sholikon-symvoylon) 
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εληύπσζε όηη  θάζε θνξά απηή πνπ επηιέγνληαλ ήηαλ θίια πξνζθείκελνη πξνο ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε, νπόηε δελ ήηαλ απνδεθηνί. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη από ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ζεζκνύ ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ νξίδεη ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ επηινγή ησλ  έρεη αιιάμεη, ζε 

κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό, δεθαηξείο (13) θνξέο2 θαη άιιεο ηξεηο3 έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο 

ζε επηκέξνπο δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο κέρξη θαη ην 2018!  ε 

ζρεηηθή έξεπλα, ηα θξηηήξηα επηινγήο ραξαθηεξίδνληαη πνιηηηθά-θνκκαηηθά γεγνλόο πνπ 

θαζηζηά ηελ επηινγή ηνπ αλαμηνθξαηηθή κε άκεζε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ θύξνπο ηνπ θαη 

θπζηθά ηε κείσζε ηεο  δπλαηόηεηαο πξνζθνξάο βνήζεηαο ζην δάζθαιν (Κόπηζεο, 2006). 

Αιιά θαη νη παξαηάζεηο ηεο ζεηείαο ηνπο  θαίλεηαη λα επηδξνύλ αξλεηηθά ζην θύξνο ηνπ 

ζεζκνύ. Ζ ζεηεία ησλ  πνπ επειέγεζαλ ην 2012, θαη έιεμε ην θαινθαίξη ηνπ 2015, 

παξαηάζεθε επαλεηιεκκέλσο κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο4 πιήηηνληαο ην θύξνο ηνπ5, εηδηθά 

θαζώο κεζνιάβεζε κηα δηεηήο ζεηεία ησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Πξνθαλώο 

βεβαίσο νη παξαηάζεηο ήηαλ πνιηηηθή επηινγή ηεο θπβέξλεζεο θαη δελ κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηνπο ίδηνπο. ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ε επζύλε γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Αθόκα θαη θάπνηεο ζπκβνιηθέο, αιιά πνιύ νπζηαζηηθέο πξάμεηο ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ιεηηνύξγεζαλ απαμησηηθά. Ο λπλ Τπνπξγόο Παηδείαο, Κ. Γαβξόβινπ, δελ 

ζπλαληνύζε ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο ησλ (ΠΔ) γηα πνιινύο 

κήλεο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, εηδηθά κάιηζηα πνπ, θαηά ηελ νθηάκελε σο 

ηόηε ζεηεία ηνπ, ζπλαληήζεθε «αθόκα θαη κε ηνλ πην κηθξό ύιινγν. Σνπο κόλνπο πνπ δελ έρεη 

δερζεί κέρξη ηώξα είλαη ε Παλειιήληα Έλσζε  (ΠΔ), πνπ είλαη θαζ’ ύιε αξκόδηα λα 

εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηεο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ» (Φνπξηνύλεο, 2017). 

ηελ απνδπλάκσζή ηνπ κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε ξύζκηζε ηεο παξ.2 ηνπ άξζ.22 ηνπ λόκνπ 

2470/97 (ΦΔΚ Α‟ 40), από ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ πνπ ίδξπζε ην ζεζκό, ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία, από ηελ 1.1.1997, νη ρνιηθνί ύκβνπινη ελώ δηαηεξνύλ ην βαζκό ηνπ παξέδξνπ6 

κε ζεηεία ηνπ Π.Η. ακείβνληαη κε ηηο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη γηα πξώηε θνξά 

ηνπο θαηαβάιιεηαη επίδνκα ζέζεο ίζν κε απηό ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. Αξγόηεξα, κε ηνλ 

                                                             
2
 Ν. 1304/1982 (ΦΔΚ Α‟ 144), ΠΓ 277/1984 (ΦΔΚ Α‟ 104), Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ Α‟ 167), ΠΓ 2/1988 (ΦΔΚ Α‟ 

1), Ν. 1966/1991 (ΦΔΚ Α‟ 147), ΠΓ 398/1995 (ΦΔΚ Α‟ 223), Ν. 2413/1996 (ΦΔΚ A' 124),  Ν. 2817/2000 

(ΦΔΚ Α‟ 78), ΠΓ 25/2002 (ΦΔΚ Α‟ 20), Ν. 2986/2002 (ΦΔΚ Α‟ 24), Ν. 3467/2006 (ΦΔΚ Α‟ 128), Ν. 

3848/2010 (ΦΔΚ Α‟ 71), Ν 4547/2018 (ΦΔΚ Α‟ 102) 
3
 Ν. 2188/1994 (ΦΔΚ Α‟ 18), Ν. 2266/1994 (ΦΔΚ Α‟ 218), Ν. 3854/2010 (ΦΔΚ Α‟ 94). 

4
 Ν.4327/2015 (ΦΔΚ Α‟ 50) άξζξν 28 παξ.3, Ν.4403/2016 (ΦΔΚ Α‟ 125) άξζξν 39 παξ. 3 θαη Ν. 4473/2017 

(ΦΔΚ Α‟ 78) άξζξν 25. 

5
 «Καιύηεξα λα θαηαξγεζεί ηειείσο ν ζεζκόο θαη λα επαλέιζνπλ ζηελ ηάμε νη θ.θ. ζρνιηθνί ζύκβνπινη "έσο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο λέσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο", δελ λνκίδεηε;»  

(ζρόιην ζην esos  από ην ρξήζηε Διεύζεξνο, 22 Ηνπλ 2016 20:23, https://www.esos.gr/arthra/44738/tropologia-

paratasi-sti-thiteia-ton-sholikon-symvoylon-eos-28-2-17) 
6
 Σειηθά απηή ε ξύζκηζε, πξαθηηθώο αλελεξγή όιν απηό ην δηάζηεκα, θαηαξγείηαη ην 2018, βι. Πίλαθα 

Σξνπνπνηνύκελσλ Καηαξγνύκελσλ Γηαηάμεσλ ζην ρέδην Νόκνπ γηα ηελ «Αλαδηνξγάλσζε ησλ Γνκώλ 

Τπνζηήξημεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  Ν. 4547/2018 (ΦΔΚ 
Α‟ 102) 
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Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ Α‟ 226) ππνβαζκίδεηαη θαη κηζζνινγηθά ν , ζε ζρέζε κε ηνλ 

Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο, θαζώο ην επίδνκα ζέζεο ηνπ είλαη γηα πξώηε θνξά ζεκαληηθά 

κηθξόηεξν από απηόλ (400€ έλαληη 500€). πλερίδνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο κηζζνινγηθήο 

ππνβάζκηζεο ζην επόκελν κηζζνιόγην όηαλ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή, από ηελ θπβέξλεζε ησλ 

ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, δελ ππήξρε θαλέλα επίδνκα γηα ην , δελ αλαθέξνληαλ θαλ ζηα ζηειέρε 

ηεο εθπαίδεπζεο. Σειηθά κε ηξνπνινγία ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο ςεθίζηεθε ζηνλ Ν. 

4354/2015 (ΦΔΚ Α‟ 176) επίδνκα ζέζεο ηεο ηάμεο ησλ 300€, κηθξόηεξν θαη από ην 

Γηεπζπληή Λπθείνπ. 

Σέινο, εθηόο από ηηο παξαπάλσ ζπκβνιηθέο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη θάπνηεο 

ιεθηηθέο αλαθνξέο ηεο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο γηα ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο. Ζ 

πξώηε από ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο, Ν. Φίιε ν νπνίνο ζηηο 3.3.2016 θαηά ηε ζπδήηεζε  γηα ηε 

ζηειέρσζε ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο  ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ηόληζε πσο είλαη «θνηλή δηαπίζησζε, όηη δελ είκαζηε επραξηζηεκέλνη 

ζήκεξα κε ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγνύλ νη ζρνιηθνί ζύκβνπινη»(Φίιεο, 2016). Αιιά θαη ν 

επόκελνο Τπνπξγόο Παηδείαο, Κ. Γαβξόγινπ, ζηηο 22-9-2017 ζε ζύζθεςε ζηειερώλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Κξήηε ππνζηήξημε όηη «πνιινί ρνιηθνί ύκβνπινη δελ δνπιεύνπλ»(esos, 

2017b)ελεξγνπνηώληαο, όπσο είλαη θπζηθό, ηα θνηλσληθά αληαλαθιαζηηθά θαη πνιιά 

αξλεηηθά ζρόιηα7.  

Καηάξγεζε 

Ζ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, από ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, μεθηλώληαο από ηε 

ζέζε όηη ν ζεζκόο ηνπ  δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ, έρεη απαμησζεί θαη δελ 

απνιακβάλεη ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ παξνπζηάδεη ζε εηδηθή εκεξίδα πνπ 

δηνξγαλώζεθε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2017 ην  ζρέδηό ηεο γηα ηελ 

θαηάξγεζή ηνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή από ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Δθπαηδεπηηθνύ 

ρεδηαζκνύ (ΠΔΚΔ). Οη ηξεηο θνξείο πνπ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εκεξίδα, ε 

ΓΟΔ, ε ΟΛΜΔ θαη ε Παλειιήληα Έλσζε  (ΠΔ) δηα ησλ πξνέδξσλ ηνπο  εμέθξαζαλ ηελ 

αληίζεζή ηνπο ζηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ (esos, 2017a). Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη, από ηα 

ζρόιηα πνπ δηαηππώζεθαλ ζε δηάθνξα fora,ε θξηηηθή ησλ ρξεζηώλ επηθεληξώλεηαη ζην 

δήηεκα ησλ αιιεπάιιεισλ παξαηάζεσλ ηεο ζεηείαο8 θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ πξνζώπσλ9.  

                                                             
7
 Από ηα πην ήπηα ζρόιηα είλαη απηό: «Γελ ρξεηάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, λνκίδσ, νη ζρνιηθνί ζύκβνπινη. Γηα 

δηνηθεηηθή ελεκέξσζε έρνπκε ηνλ δ/ληή εθπαίδεπζεο. Γηα βειηίσζε ησλ δηδαθηηθώλ καο κεζόδσλ έρνπκε ηηο 

δηαθξηηηθέο αληηδξάζεηο ησλ καζεηώλ καο θαη Γηα παηδαγσγηθή ελεκέξσζε έρνπκε ζπλδπαζκό ησλ δύν παξαπάλσ 

κε δηάζεζε γηα απηνεπηκόξθσζε ε νπνία δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε ην δόξη από ην ζρνιηθό ζύκβνπιν» ζρόιην 

από ρξήζηε 23 επ 2017 11:48, https://www.esos.gr/arthra/52916/dilosi-vomva-ypoyrgoy-polloi-sholikoi-

symvoyloi-den-doyleyoyn. 
8
Φπζηθά θαη πάιη ιέμε δε γξάςαηε όηη είζηε ζηνλ ηξίην ρξόλν παξάηαζεο ηεο ζεηείαο ζαο θαη λα δεηήζεηε άκεζα 

επηινγέο, ζρόιην από ηνλ ρξήζηε ΜΑΚ, 24 Οθη 2017 12:58, https://www.esos.gr/arthra/53611/oi-protaseis-tis-

pess-gia-thesmo-ton-sholikon-symvoylon-kai-gia-zitimata-paideias 

αο παξαθαιώ λα κε πιεξνθνξήζεηε πόηε ε ΠΔ εμέδσζε δηαβήκαηα, όπσο γξάθεηε, πόζα θαη πνύ 

δεκνζηεύηεθαλ θαη αθνξνύζαλ ην αίηεκα ηεο γηα άκεζεο επηινγέο ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ θαη ζε πνηνπο 
απεπζύλνληαλ γηαηί από όζν μέξσ επηηαθηηθά θαη ζπλερώο δελ ην δήηεζε πνηέ. ζρόιην από ηνλ ρξήζηε 
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Παξάιιεια, ε ΠΔ θαηαζέηεη ηηο δηθέο ηεο πξνηάζεηο10 γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ησλ ζρνιείσλ, πξνηάζεηο πνπ είραλ θαηαηεζεί 

θαη ζηνλ πξνεγνύκελν Τπνπξγό Παηδείαο, Ν. Φίιε, ελάκηζε ρξόλν πξηλ. Ζ απαμίσζε ηνπ 

ζεζκνύ, ε νπνία ήηαλ εκπξόζεην απνηέιεζκα πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Πνιηηείαο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ηώξα σο επηρείξεκα γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. Λεηηνύξγεζε δειαδή σο 

απηνεθπιεξνύκελε πξνθεηεία. Σν ζρέδην λόκνπ αλαξηάηαη γηα δεκόζηα δηαβνύιεπζε από ηηο 

16 έσο 26 Μαξηίνπ 2018. ηελ Έθζεζε Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο11 πνπ θαηαηέζεθε καδί κε ην 

ζρέδην λόκνπ ζηε Βνπιή ηνλίδεηαη όηη νη απόςεηο ησλ πνιηηώλ πνπ ζπκκεηείραλ, ζην άξζξν 

17 γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ , κνηξάδνληαη ηόζν ππέξ όζν θαη θαηά ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

ζεζκνύ. Καηαγξάθνληαη εθεί θάπνηεο απόςεηο ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ζεζκνύ ζε κηα 

παξάγξαθν ελώ γηα ηα ζρόιηα πνπ ήηαλ ππέξ ηεο θαηάξγεζε ρξεζηκνπνηνύληαη δπν 

παξάγξαθνη(ΤΠΠΔΘ, 2018b, ζ 8). Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έθηαζε ησλ ζρεηηθώλ αλαθνξώλ 

δηόηη ε πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ ζρνιίσλ αλαδεηθλύεη κηα άιιε εηθόλα. ε πνζνηηθό επίπεδν, 

γηα ην ζεζκό ηνπ  ππνβιήζεθαλ 128 ζρόιηα, από απηά ηα 102 ζρόιηα ηάζζνληαη 

αλεπηθύιαθηα ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ζεζκνύ ηνπ , πνιιά από απηά πξνηείλνληαο ηελ 

απηνλόεηε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ ζεζκνύ θαη κόλν ηα 26 ηάζζνληαη ππέξ ηεο θαηάξγεζεο 

ηνπ ζεζκνύ. Μειεηώληαο πην πξνζεθηηθά ηα 26 ζρόιηα πνπ δεηνύλ ηελ άκεζε θαηάξγεζε ηνπ 

ζεζκνύ ηνπ , δηαπηζηώλεηαη όηη ηα 14 είλαη ηνπ ίδηνπ δηαβνπιεπόκελνπ, 4 δεύηεξνπ 

δηαβνπιεπόκελνπ θαη 2 ηξίηνπ δηαβνπιεπόκελνπ (Κινπβάηνο, 2018). Γειαδή από ηα 26 

αξλεηηθά ζρόιηα, ηα 20 ήηαλ ηξηώλ (3) αηόκσλ. Καη ε πνηνηηθή αλάιπζε όκσο αλαδεηθλύεη 

ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. Σα ζρόιηα ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ζεζκνύ αλαθέξνληαλ ζηελ 

αλαγθαηόηεηά ηνπ ζην ζεζκηθό επίπεδν12ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ελώ απηά πνπ ήηαλ 

                                                                                                                                                                                              
ΔΡΩΣΖΜΑ 14 Ννε 2017 02:59, https://www.esos.gr/arthra/53990/i-prosfora-toy-thesmoy-ton-sholikon-
symvoylon-sti-syghroni-elliniki-paideia 

9
Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνρσξήζεη θάηη κε ηνπο . Η θσιπζηεξγία ησλ 'αξκνδίσλ' πνπ (δελ) παίξλνπλ 

απνθάζεηο ζε απηό ην ππνπξγείν είλαη πξσηνθαλήο, ΄θαηλνηόκα' ζα ηνικήζσ λα πσ. Πάλε γηα έβδνκν ρξόλν νη  

από ην Γελάξε ηνπ 2018...Καη κε ρεηξόηεξα! ζρόιην από ηνλ ρξήζηε εβαζηή, 23 Οθη 2017 16:38, 

https://www.esos.gr/arthra/53582/imerida-expres-gia-thesmo-ton-sholikon-symvoylon-apo-grafeio-toy-

ypoyrgoy-paideias 

10
https://www.esos.gr/arthra/53611/oi-protaseis-tis-pess-gia-thesmo-ton-sholikon-symvoylon-kai-gia-zitimata-

paideias 

11
 Έθζεζε Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-

aebdc768f4f7/10742819.pdf (πξόζβαζε ζηηο 11-6-2018) 

12
 Δλδεηθηηθά: 22 Μαξηίνπ 2018, 09:44 | Βαζίιεηνο Οξθαλόπνπινο, «Φπζηθά θαη πξέπεη λα δηαηεξεζεί ν ζεζκόο 

ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ. Δίλαη νη κόλνη αξκόδηνη γηα: 

1) Ηζηθή ππνζηήξημε ζηε δηδαζθαιία ησλ λενδηόξηζησλ θαζεγεηώλ. 

2) Δπαγγεικαηηθή ππνζηήξημε/ππνζηήξημε δξάζεο όισλ ησλ θαζεγεηώλ, λενδηόξηζησλ θαη κε. 

3) Έιεγρν ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κάιηζηα αμηνιόγεζε όζσλ θαζεγεηώλ ζέινπλ λα αλαιάβνπλ 

ζέζεο επζύλεο (π.ρ., δηεπζπληώλ) ή ησλ θαζεγεηώλ πνπ επηδηώθνπλ κεηάζεζε ζε Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά 

ζρνιεία. 

4) Έιεγρν ηεο πξνόδνπ δηδαζθαιίαο ηεο ύιεο ησλ παλειιαδηθά εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ. 

5) Έιεγρν ηεο εμεηαζηέαο ύιεο ησλ ελδνζρνιηθά εμεηαδνκέλσλ θαη έιεγρν ηεο ζπκβαηόηεηαο ησλ Θεκάησλ 

εμέηαζεο κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε εμεηαζηέα ύιε. 

6) Παηδαγσγηθή ππνζηήξημε καζεηώλ πνπ αηζζάλνληαη αδηθεκέλνη από όινπο ηνπο δηδάζθνληεο ελόο ζρνιείνπ θαη 
εηζήγεζε γηα αιιαγή ηαθηηθήο ηνπ ζρνιείνπ όπνπ απηό ζεσξεζεί απαξαίηεην. 
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ππέξ ηεο θαηάξγεζεο ήηαλ επηθξηηηθά θαη ππνηηκεηηθά γηα ηα πξόζσπα πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ην 

ζεζκό13.  

ην ζεζκηθό-ζπιινγηθό επίπεδν, όινη νη ζπλδηθαιηζηηθνί θαη επηζηεκνληθνί θνξείο θαη όια ηα 

θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο εληόο θαη εθηόο Βνπιήο δηαηύπσζαλ ζέζεηο ππέξ ηεο 

δηαηήξεζεο θαη επηπιένλ ππνζηήξημεο ηνπ ζεζκνύ (ελδεηθηηθά κόλν: ΓΟΔ, 2017, 2018b, 

2018a; ΔΔΦ, 2018; ΔΔΥ, 2018; ΔΜΔ, 2018; ΔΦΔ, 2018; ΟΛΜΔ, 2017, 2018b, 2018a; 

ΠΑΤΚΑΓΑ, 2018; ΠΔ, 2017, 2018b, 2018a; ΠΔΦ, 2018, αηξεηνί εθπξόζσπνη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ). Αμίδεη λα επηζεκαλζνύλ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ πξνέδξσλ ηνλ δύν 

νκνζπνλδηώλ ΓΟΔ θαη ΟΛΜΔ ζηε Βνπιή πνπ δήισζαλ όηη γηα ην ζεζκό ηνπ  δόζεθαλ 

αγώλεο θαη επ΄ νπδελί ιόγν δελ ηνπνζεηήζεθαλ ελαληίνλ ηνπ ζεζκνύ ησλ , αιιά αληηζέησο 

δεηνύλ ηε ζηήξημή ηνπ θαζώο ζα ιείςεη ε θαζνδήγεζε από ηα ζρνιεία (esos, 2018).Παξά ηε 

ζύζζσκε αληίζεζε όισλ ησλ θνξέσλ, ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνρσξά ζηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ  θαη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ 

Έξγνπ (ΔΔ) κε βαζηθό επηρείξεκα όηη δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη παηδαγσγηθή θαη 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

Ζ πξαθηηθή απηή ηεο δηνίθεζεο, λα πξνρσξά ζηελ θαηάξγεζε ελόο ζεζκνύ κε απώηεξν 

ζηόρν λα απνκαθξύλεη ηα άηνκα πνπ ζηειερώλνπλ, δελ είλαη λέα. Δίρε επηζεκαλζεί σο έλαο 

ηξόπνο γηα λα αιιάδεη ε ζηειέρσζε δηνηθεηηθώλ, δηεπζπληηθώλ θαη επνπηηθώλ ζέζεσλ, όηαλ 

απηή δελ είλαη αξεζηή ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. Έηζη ε δηνίθεζε απαιιάζζεηαη από απηνύο θαη 

ηα ζηειέρε απηά επηζηξέθνπλ ζηα ζρνιεία(Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, ζ 333). 

Απηό αθξηβώο ππνζηήξημε εκκέζσο ν ίδηνο ν Τπνπξγόο Παηδείαο ζηε Βνπιή ηνλίδνληαο όηη 

δελ κπνξεί λα γίλνπλ αλεθηέο πξνηάζεηο πνπ αλαδεηθλύνπλ κία ηδηόκνξθε ηζνβηόηεηα, κία 

ηδηόκνξθε αίζζεζε όηη όινη όζνη ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα είλαη αλαληηθαηάζηαηνη (Γαβξόγινπ, 

2018).Έηζη ινηπόλ ην λέν επηρείξεκα είλαη λα αλαιάβνπλ θαηλνύξηα πξόζσπα θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο θαη θαζνδήγεζεο θαζώο ε δηνίθεζε απνηειεί ηνλ πξώην ζηόρν. Οη 

ρνιηθνί ύκβνπινη απνηεινύζαλ ζπλήζσο έλα ζώκα ην νπνίν δελ κπνξνύζε λα ειεγρζεί 

πιήξσο θαη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο. Όπσο 

ππνζηεξίδεη ν  Α. Κνληαμήο (2017) απηό πξνθαλώο δελ είλαη θαιό γηα ηελ πνιηηηθή εγεζία 

αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα απνδεηρζεί ζσηήξην γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο 

καζεηέο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη ην γεγνλόο όηη ζηελ πνξεία 

ηνπ ρξόλνπ ηα επηζηεκνληθά πξνζόληα απνθηνύζαλ κεγαιύηεξε βαξύηεηα γηα ηηο επηινγέο 

ησλ .  

                                                                                                                                                                                              
7) ύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε άιια ζρνιεία θαη εξκελεία λέσλ δηαηάμεσλ (π.ρ., απηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο 

Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο) έηζη ώζηε θάζε ζρνιηθή κνλάδα λα ελεξγεί ζε αξκνλία κε ηηο ππόινηπεο. 

Γηα όια απηά (θαη ελδερνκέλσο θαη άιια) νη ρνιηθνί ύκβνπινη είλαη απαξαίηεηνη!» 

(http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3856&cpage=1#comments). 

13
 Δλδεηθηηθά: 22 Μαξηίνπ 2018, 10:53 | Κώζηαο «Οη ζρνιηθνί ζύκβνπινη δελ εξγάδνληαλ. Απιά θαζόληνπζαλ 

ζηα ζπίηηα ηνπο θαη έπαηξλαλ ηνλ κηζζό ηνπο θαη όηαλ βαξηόληνπζαλ έθαλαλ θακηά βόιηα ζηα ζρνιεία γηα λα 
παίξλνπλ ηα νδνηπνξηθά» (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3856&cpage=1#comments). 
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Σν Τπνπξγείν Παηδείαο πξνρσξά ζηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ, 

ςεθίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ζηηο 7 Ηνπλίνπ θαη γίλεηαη λόκνο ηνπ θξάηνπο ζηηο 

12 Ηνπλίνπ 2018 (Ν. 4547/2018 ΦΔΚ Α‟ 102). Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε 

(ΤΠΠΔΘ, 2018a, ζ 7) ηνπ λόκνπ ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλάγεηαη ζε πνιύπιεπξε ππνζηήξημε ε νπνία δε ζα αζθείηαη πιένλ αηνκηθά αιιά 

ζην πιαίζην ησλ λεντδξπόκελσλ Κέληξσλ από ηνλ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ (ΔΔ), 

ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ αλαγθαία ζπιινγηθή θαη δηεπηζηεκνληθή ζπλέξγεηα, θαζώο θαη ην 

ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Παξαθάησ ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε 

αλαθέξεηαη όηη νη ζύλζεηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ άζθεζε ησλ δηθπώλ 

θαζεθόλησλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο (επηζηεκνληθήο θαη 

παηδαγσγηθήο) ππνζηήξημεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, από ππνζηεξηθηηθέο δνκέο 

πνπ αιιεινζπλδένληαη θαη αιιεινζπκπιεξώλνληαη, νη νπνίεο  ιεηηνπξγνύλ ζπρλά κε ηξόπν 

δηαθνξεηηθό από απηό κηαο θιαζηθήο δεκόζηαο ππεξεζίαο κε απζηεξή ηεξαξρία(ΤΠΠΔΘ, 

2018a, ζζ 1–2). Από απηήλ ηελ αλαθνξά, πνπ αηηηνινγεί ηελ αλαγθαηόηαηα ησλ αιιαγώλ, 

δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε όηη ν λένο ζεζκόο ηείλεη λα ζπγθιίλεη  πάιη ηελ επνπηεία κε ηε 

δηνίθεζε ζην πξόζσπν ηνπ ΔΔ θαζώο ην ΠΔΚΔ πεξηγξάθεηαη σο κηα δνκή πνπ ζα 

ζπληνλίδεη ηηο άιιεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο (ΚΔΤ, ΚΔΑ).πγθεθξηκέλα ηνλίδεηαη πσο έρεη 

σξηκάζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ην αίηεκα γηα ηελ άζθεζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

παηδαγσγηθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηξόπν δηεπηζηεκνληθό 

θαη ζπλεξγαηηθό(ΤΠΠΔΘ, 2018a, ζ 13). Απηή ε ππνζηήξημε ζύκθσλα κε ηελ απνηύπσζε 

ζηνλ ηδξπηηθό λόκν πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη από ην θέληξν κε ην ζπληνληζκό θνξέσλ θαη 

δνκώλ παξαρσξώληαο παηδαγσγηθή ειεπζεξία ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (ΤΠΠΔΘ, 2018a, ζ 2). 

Ωζηόζν, αζθείηαη θξηηηθή ζε απηό ην ζεκείν, όηη εθόζνλ νη ΔΔ ζα ιεηηνπξγνύλ ζε 

ζπγθεληξσηηθέο δνκέο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη απνκαθξπζκέλεο 

από ηα ζρνιεία πεξηνρέο, εθ ησλ πξαγκάησλ, ζα παξαθνινπζνύλ εθ ηνπ «καθξόζελ» ηα 

δξώκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Έηζη, νπζηαζηηθά αθήλνληαη αβνήζεηνη ηόζν ην ζρνιείν 

όζν θαη ν εθπαηδεπηηθόο ζηελ ηάμε, κε ζπλέπεηα λα  απνδπλακώλνληαη νη δπλαηόηεηεο 

ζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Δληζρύεηαη, δειαδή, αθόκα 

πεξηζζόηεξν ν ζπγθεληξσηηζκόο ζε βάξνο ηεο ιεηηνπξγηθήο απνθέληξσζεο(Κσλζηαληίλνπ, 

2018). 

Δπηπιένλ, ηα ΠΔΚΔ ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηώλ 

ηνπ ζπιινγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο αλαηξνθνδνηηθήο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ (ΤΠΠΔΘ, 2018a, ζ 7). Αλαθνξά πνπ αλαδεηθλύεη κηα άιιε πηπρή ηνπ λένπ ζεζκνύ, 

απηήλ ηνπ εμσηεξηθνύ αμηνινγεηή θαζώο ζα είλαη ν απνδέθηεο ησλ εθζέζεσλ απνηίκεζεο ηηο 

νπνίεο ζα κειεηά ζπζηεκαηηθά θαη κε βάζε απηέο ζα κπνξεί λα παξεκβαίλεη ππνζηεξηθηηθά 

(άξζξν 4 ηνπ Ν. 4547/2018). Παξά ηε ζπγθαιπκκέλε ιεηηνπξγία ηεο αμηνιόγεζεο κέζσ ηεο 

απνηίκεζεο, γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά όηη δελ πξνβιέπεηαη ζύζηεκα αηνκηθήο αμηνιόγεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ (ΤΠΠΔΘ, 2018a, ζ 5), ζηνλ λέν λόκν ξπζκίδνληαη αλαιπηηθά ζην 

θεθάιαην Γ‟ νη δηαηάμεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε όισλ ησλ ζηειερώλ. Πάλησο κέζα ζηε Βνπιή  

αλαθέξζεθε από ηνλ εηζεγεηή ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο όηη ε θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ 
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ησλ  γίλεηαη εθδηθεηηθά κόλν θαη κόλν γηαηί νη θνξείο ηνπ ζηήξημαλ ηελ αμηνιόγεζε ζην 

παξειζόλ θαη βεβαίσο, αμηνινγήζεθαλ θαη νη ίδηνη (Αλδξηαλόο, 2018). 

Σπκπεξάζκαηα 

Ζ ζέζπηζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ  ζηε ζέζε ηνπ Δπηζεσξεηή ήηαλ έλα πάγην αίηεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ (κέζα ζηηο ςεθηζκέλεο ζέζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ)θαη εθπιήξσζε έλα 

όξακα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ έηζη όπσο εθθξάδνληαλ από ηα ζπιινγηθά ηνπο όξγαλα. ε 

ηέηνην βαζκό κάιηζηα πνπ ζρεδόλ κπζνπνηήζεθε θαη πξνβιήζεθε σο παξάγνληαο 

αλαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά. Υαξαθηεξηζηηθό εθείλεο ηεο πεξηόδνπ είλαη όηη δελ 

ππάξρνπλ ζεηηθέο αλαθνξέο γηα ηνπο Δπηζεσξεηέο νύηε αξλεηηθέο αλαθνξέο γηα ην , είηε 

ζε ζπιινγηθό είηε ζε αηνκηθό επίπεδν από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, παξά κόλν από ηνπο ελ 

ελεξγεία Δπηζεσξεηέο.  

Ωζηόζν, δελ ππήξμε πνηέ ε ζεζκηθή νινθιήξσζε ηνπ ξόινπ ηνπ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηώλ κέζα από ηηο νπνίεο ζα εθπιεξώλνληαλ νη πξνζδνθίεο. Αληηζέησο, αξρηθά 

εγθαηαιείθζεθε δηόηη ε θαζνδήγεζε πινπνηνύληαλ ζε πνιύ ιεπηνκεξέζηεξν βαζκό από ηα 

λέα βηβιία, ελώ ζηηο επόκελεο δεθαεηίεο νη αιιεπάιιειεο πξνζπάζεηεο λα νξηνζεηεζεί θαη λα 

απνζαθεληζζεί ν επνπηηθόο ηνπ ξόινο απνδείρζεθαλ όρη κόλν αιπζηηειείο αιιά θαη 

απαμησηηθέο γηα ηνλ ίδην ην ζεζκό. Ο κόλνο ξόινο πνπ αλέιαβε κε ζαθήλεηα ηειηθά ήηαλ ν 

επηκνξθσηηθόο. Οη πνιηηηθέο επηινγέο ησλ θπβεξλήζεσλ κε ηηο ζπρλέο λνκνζεηηθέο αιιαγέο 

ηόζν ηεο θαηεύζπλζεο πνπ ήζειαλ γηα ην ζεζκό όζν θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο όρη κόλν δελ 

ηνλ αλαβάζκηδαλ αιιά αληηζέησο απαμίσλαλ θαη ππνβάζκηδαλ ηηο θαζνδεγεηηθέο θαη 

δεκηνπξγηθέο δπλαηόηεηέο ηνπ. Ζ δηειθπζηίλδα γηα ηνλ επνπηηθό-αμηνινγηθό ηνπ ξόιν 

αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή εγεζία ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ 

θαηέζηεζε εθηθηό λα αλαδεηρζνύλ ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεζκνύ έηζη όπσο ηα 

νξακαηίζηεθαλ νη ζρεδηαζηέο ηνπ. Οη παξαηάζεηο ηεο ζεηείαο απαμίσζαλ θαη απνδπλάκσζαλ 

ην ζεζκό ζηα κάηηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ άιια ζηειέρε νδεγήζεθαλ ζε 

πνιιαπιέο δηαδηθαζίεο επηινγήο.  

Απηό αθξηβώο ζπλέβε θαη ην 2018.Αξθεηά ρξόληα πξηλ από ηελ εκθάληζε ηνπ λένπ ζεζκνύ 

ηνπ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, ν  απαμηώλεηαη ζηαδηαθά από ηελ πνιηηηθή εγεζία 

θαη αζθείηαη δεκόζηα θξηηηθή από κεκνλσκέλα άηνκα θαη αλώλπκα. 

Παξ‟ όια απηά, ε θαηάξγεζε ηνπ  θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηνπ ΔΔ δε δεηήζεθε από 

θαλέλα ζπιινγηθό όξγαλν, ελώ εθθξάδνπλ ηε δηαθσλία ηνπο θαη δεηνύζαλ νπζηαζηηθή 

ζηήξημε όιεο νη ζπιινγηθέο ελώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηόζν νη ζπλδηθαιηζηηθέο όζν θαη νη 

επηζηεκνληθέο. Σα αξλεηηθά ζρόιηα γηα ην  δηαηππώλνληαη ζε αηνκηθό επίπεδν από 

κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο. Απηό νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη βαζηθή επηδίσμε ήηαλ ε 

αιιαγή πξνζώπσλ θαη γηα θαηαζηεί εθηθηό απηό θαηαξγήζεθε ν ζεζκόο, κηα γλώξηκε 

πξαθηηθή. 
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Σν ζπκπέξαζκα απηό εληζρύεηαη θαη από ηε δηάηαμε πνπ ππήξρε από ηελ πξώηε 

δεκνζηνπνίεζε ηνπ λόκνπ σο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη όξηδε ηελ απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο 

ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ΔΔ ησλ πξνζώπσλ πνπ είραλ ήδε δύν ζεηείεο ζε ζέζεηο , κηα 

δηάηαμε πνπ άιιαμε κε ηξνπνινγία ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Ζ δηαθνξά αληηκεηώπηζεο είλαη 

πην εκθαηηθή ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία θαηάξγεζεο ηνπ Δπηζεσξεηή 

θαζώο ηόηε δόζεθε ε  δπλαηόηεηα ζε όινπο ρσξίο απνθιεηζκνύο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία (άξζξν 21 παξ. 1 ηνπ Ν1304/82), παξά ηε κνληκόηεηα ησλ Δπηζεσξεηώλ θαη ηελ 

πνιπεηή ππεξέηεζε ζηε ζέζε εθείλεθαη παξά ηελ άπνςε πνπ επηθξαηνύζε ηόηε, ζην 

ζπλδηθαιηζηηθό ρώξν θαη ηελ πνιηηηθή εγεζία, όηη γηα λα εθδεκνθξαηηζηεί ε εθπαίδεπζε 

έπξεπε λα απαιιαγεί όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξα από ηνπο επηζεσξεηέο σο ζεζκό θαη σο 

πξόζσπα (Κειεζίδεο, 2015, ζ 183).ηελ επόκελε δε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

αλαθέξεηαη κάιηζηα πσο όζνη ππνβάιινπλ δήισζε επηινγήο γηα ρνιηθνί ύκβνπινη θαη δελ 

επηιεγνύλ, αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα δηεπζπληώλ ζρνιείσλ δηαηεξώληαο ην βαζκό θαη ην 

κηζζό ηνπο (άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Ν. 1304/82). Όπσο επηζεκαίλεη ε Εακπέηα, από ην ζώκα 

ησλ Δπηζεσξεηώλ, ην νπνίν γεληθά αληηηάρζεθε ζ‟ απηή ηελ πνιηηηθή, δηαθνξνπνηήζεθαλ 

γύξσ ζηνπο 50 Δπηζεσξεηέο (νη νπνίνη ππέβαιιαλ θαη ζρεηηθή δήισζε ζηε Γ.. ηεο Έλσζεο 

Δπηζεσξεηώλ Γ.Δ. ζηηο 4.12.1981). Απηνί έβαιαλ ππνςεθηόηεηα γηα ρνιηθνί ύκβνπινη. Οη 

ππόινηπνη, εθείλνη πνπ είραλ πνιιά ρξόληα ππεξεζίαο θαη κπνξνύζαλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ, 

ζεώξεζαλ όηη εμαλαγθάζηεθαλ ζε παξαίηεζε (Εακπέηα, 1994, ζ 247) ελώ θάπνηνη άιινη 

ειάρηζηνη άζθεζαλ δηδαθηηθά θαζήθνληα ζην ζρνιείν. Μπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα 

εδώ όηη ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε ην πξόβιεκα ήηαλ ν ζεζκόο θαη όρη ηα πξόζσπα, παξά ηελ 

ηζρπξή θξηηηθή πνπ είρε εθθξαζηεί γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ, ελώ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ήηαλ ηα πξόζσπα. 

Έρνληαο μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα ζηειερώζνπλ ηνλ λέν ζεζκό 

ηνπ ΔΔ, αλακέλεηαη λα εθδνζνύλ ηα εηδηθά θαζήθνληα γηα λα δηαθαλεί ν ξόινο ηνπ σο πξνο 

ηε δπλαηόηεηα παηδαγσγηθήο ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαζνδήγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ζα θξηζεί από ηελ 

ηαρύηεηα νινθιήξσζεο ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο, ηε ζαθήλεηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη από ην βαζκό 

απνδνρήο ή ηεο ζύγθξνπζεο πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα (Matland, 

1995). 
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