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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Βασικός στόχος της πολιτικής μας στο χώρο της Παιδείας είναι ο 
εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος και ο εμπλουτισμός 
του με νέους θεσμούς, ώστε να καταστεί σύγχρονο, αξιοκρατικό, 
αποκεντρωμένο και αποτελεσματικό. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει 
να εξυπηρετεί τις μορφωτικές, πολιτιστικές και οικονομικές ανάγκες της 
σημερινής και αυριανής ελληνικής κοινωνίας, που θα πρέπει να επιβιώσει 
και να αναδειχθεί, διατηρώντας την ταυτότητά της σ' ένα ανοιχτό και 
έντονα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Μεθοδολογία αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών θεμάτων

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε για την προσέγγιση και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλών και σύνθετων προβλημάτων 
της εκπαίδευσης συνίσταται στη συστηματική μελέτη και στην κατάρτιση 
προτάσεων για τους διάφορους τομείς.

Για το λόγο αυτό έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν ομάδες 
εργασίας και επιτροπές από ειδικούς επιστήμονες και εκπροσώπους των 
φορέων.

Στη συνέχεια θέτουμε τις απόψεις που διαμορφώνει το Υπουργείο 
Παιδείας σε δημόσιο διάλογο με φορείς, πολιτικά κόμματα και την 
κοινωνία γενικότερα, ώστε οι τελικές αποφάσεις μας να είναι 
τεκμηριωμένες και να συγκεντρώνουν το μέγιστο δυνατό βαθμό 
συναίνεσης. Πρόκειται για μια τακτική που μπορεί να αποφέρει 
ουσιαστικά αποτελέσματα με μακρόχρονη προοπτική.

Βασικοί άξονες των επιλογών μας.

α. Διασφάλιση διαδικασιών διαλόγου για τα θέματα της παιδείας, που 
θεωρούμε ότι αποτελεί κατ'εξοχήν εθνικό θέμα.
β. Βελτίωση του περιεχομένου της εκπαίδευσης με εκσυγχρονισμό των 
προγραμμάτων και την εισαγωγή καινοτομιών.
γ. Αναβάθμιση του επιπέδου κατάρτισης των εκπαιδευτικών μέσω της 
συνεχούς επιμόρφωσής τους και ενίσχυσής τους στο έργο τους, 
δ. Κατοχύρωση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας σ' όλες τις 
διαδικασίες επιλογής στελεχών, με στόχο να αποφευχθούν οι αρνητικές



συνέπειες που επί σειρά ετών προκαλούσε ο κομματικός έλεγχος του 
στελεχιακού δυναμικού της εκπαίδευσης.
ε. Εντατικοποίηση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού σε εθνική 
κλίμακα της υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε να εξασφαλιστούν σύντομα οι 
προϋποθέσεις για γενικευμένη εφαρμογή προγραμμάτων ποιοτικής 
αναβάθμισης της εκπαίδευσης.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Εθνική Επιτροπή Παιδείας

Θεσμοθετήθηκε μόνιμη Εθνική Διακομματική Επιτροπή Παιδείας 
στην κατεύθυνση της εξασφάλισης των όρων ενός συγκροτημένου και 
θεσμοθετημένου διαλόγου και σχεδιασμού για τα θέματα Παιδείας.

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ)

Ιδρύθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας [ΕΣΥΠ].
Πρόκειται για ένα αντιπροσωπευτικό όργανο εθνικού σχεδιασμού 

και προγραμματισμού της εκπαίδευσης και της Παιδείας.Με τη λειτουργία 
του προσδοκάται πέραν της διακομματικής και η ευρύτατη κοινωνική 
συναίνεση, η τεκμηρίωση για την ποιότητα της εκπαίδευσης, η συνεχής 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, η αξιοποίηση του 
ελληνισμού της διασποράς, η στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με 
τις πραγματικές ανάγκες της χώρας μας.

Τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΕΣΥΠ μετά από έγκριση της 
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

Ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.
Σκοπός του είναι η προαγωγή της έρευνας εκπαιδευτικών θεμάτων, 

η οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μεθόδων διδασκαλίας, 
της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης , η εκπόνηση μελετών και 
η τεκμηρίωση στα θέματα αυτά.

Η Ελλάδα ήταν η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που δε διέθετε Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας για την Εκπαίδευση.

Τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των Κ.Ε.Ε. μετά από έγκριση της 
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής



Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ιδρύθηκε Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η μελέτη, η έρευνα, η παροχή 

πληροφοριών και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα που αφορούν την 
Εκπαίδευση ενηλίκων και τη λαϊκή επιμόρφωση και ιδίως ο σχεδιασμός, η 
οργάνωση και η εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων,η 
οργάνωση συστημάτων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως,η παραγωγή και 
διάδοση εκπ/κού και επιμορφωτικού υλικού, η εκτέλεση σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων,η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
και η εκτέλεση έργων που του αναθέτει η Γενική Γραμματεία Λαϊκής 

φ  Επιμόρφωσης.
Λειτουργεί ήδη και οργάνωσε σε συνεργασία με το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας σεμινάριο σχετικά με την Ανοικτή παιδεία 
και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Άρχισε η λειτουργία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη 
Θεσσαλονίκη. Στόχοι του ιδρύματος η επιστημονική περιγραφή και 
τεκμηρίωση των τάσεων της Νεοελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελληνικών και Λατινικών Γραμμάτων

Έγινε αποδεκτή η πρόταση του Υπουργού Παιδείας στη Σύνοδο 
Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία στην Ελλάδα 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελληνικών και Λατινικών Γραμμάτων.

Διεθνές Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Δράματος

Ιδρύθηκε το Διεθνές Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Δράματος με έδρα τα 
Ιωάννινα, υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σκοπός του η μελέτη, προβολή και αναβίωση του αρχαίου 
δράματος, η παράσταση έργων και η έκδοση έντυπου υλικού για την 
προβολή του αρχαίου δράματος.

Ιόνιος Ακαδημία



Ιδρύθηκε η Ιόνιος Ακαδημία με έδρα την Κέρκυρα.
Σκοπός της η επιστημονική έρευνα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 

τις θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές όψεις της, τις κοινωνικές και 
περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της ΕΕ και τη δυναμική των 
σχέσεων Ανατολής-Δύσης και Βορρά-Νότου.

Πανεπιστήμιο της Κύπρου

Αναγνωρίστηκε το Πανεπιστήμιο της Κύπρου ως ανώτατο 
αυτοδιοικούμενο εκπαιδευτικό Ιδρυμα ομοταγές με τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και τα τμήματά του ως ισότιμα με τα 
τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ.

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών

Ιδρύθηκε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών με έδρα την 
περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Παραρτήματά του μπορούν να 
λειτουργούν σε πόλεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Σκοπός του κυρίως η φοίτηση αλλά και η έρευνα σε θέματα της 
ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας και της 
ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και άλλων επιστημονικών θεμάτων.

Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Πολυπλοκότητας και Χάους

Ιδρύθηκε Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Πολυπλοκότητας και Χάους με 
έδρα την Ξάνθη.

Σκοπός του είναι η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις 
Υπολογιστικές Μεθόδους των πολύπλοκων συστημάτων, οι εφαρμογές σε 
φυσικά και βιολογικά συστήματα, μεταβίβαση και επεξεργασία 
πληροφορίας, η οικονομία και διαχείριση συστημάτων, καθώς και οι 
τεχνολογικές εφαρμογές σε βιομηχανικό επίπεδο (όπως τεχνολογία, 
αεροδυναμική, επεξεργασία εικόνων από δορυφόρους κλπ.)

Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας

Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης του Ινστιτούτου 
Ορθόδοξης Θεολογίας που λειτουργεί στο Ορθόδοξο Κέντρο του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, με σκοπό την ίδρυση κύκλου 
σπουδών, μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα ορθόδοξης παράδοσης και 
ορθοδοξίας και ανάπτυξης του διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού 
διαλόγου της Ορθοδοξίας



Κέντρο για τη Δημοκρατία

Έγινε αποδεκτή από την Αμερικανική πλευρά με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον η πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την 
Ίδρυση στη Βόρεια Ελλάδα Κέντρου για τη Δημοκρατία σε συνεργασία με 
το National Endowment for Democracy των Η.Π.A.

Στόχος του κέντρου η εκπαίδευση στελεχών και νέων πολιτικών των 
Βαλκανικών χωρών σε θέματα δημοκρατίας, διευθέτησης συγκρούσεων, 
ειρηνικής συνύπαρξης.

Αξιολόγηση - Επισκόπηση ελληνικού εκπαιδευτικού 
Συστήματος από ΟΟΣΑ

Ολοκληρώθηκε στις 2 Απριλίου 1996 η διαδικασία 
επισκόπησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος - που 
κράτησε ένα χρόνο - από τους εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν 
από τον ΟΟΣΑ και την ελληνική Κυβέρνηση.

Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα αυτής της επισκόπησης από 
όλους τους αντιπροσώπους των χωρών μελών του ΟΟΣΑ και 
υπήρξε ευρεία ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και 
προβληματισμών για τα κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής 
εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Για πρώτη φορά η Ελλάδα υιοθέτησε και εφάρμοσε 
Φ  συγκεκριμένο πρόγραμμα για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τον Ιανουάριο του 1996 δημοσιοποιήθηκαν τα 

συμπεράσματα και οι εκθέσεις του πιλοτικού προγράμματος και οι 
αρχές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η συνεχής αξιολόγηση των 
ιδρυμάτων αυτών.

Ολοήμερο Σχολείο

• Από τον Ιανουάριο του 1995 άρχισε σε 400 δημοτικά σχολεία η 
υλοποίηση, σε δοκιμαστική εφαρμογή, του θεσμού του "Ολοήμερου 
Σχολείου" , η παρατεταμένη δηλαδή λειτουργία τους και η δημιουργική 
αξιοποίηση των απογευματινών ωρών για τους μαθητές.
Στόχος του μέτρου είναι:



• Η αντιμετώπιση του προβλήματος των εργαζομένων γονέων.
• Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία της τοπικής κοινωνίας, 
των γονέων και πολιτιστικών συλλόγων.
• Η αυτοδιαχείριση δραστηριοτήτων από την τοπική κοινωνία.
• Η ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές.
• Η νέα παιδαγωγική και η μέθοδος της Εμψύχωσης.
• Η ενίσχυση σύγχρονων δεξιοτήτων και δημιουργικών ικανοτήτων.
• Η ένταξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Το ολοήμερο σχολείο απαντά στις κοινωνικές ανάγκες των μαθητών και 
δίνει νέο περιεχόμενο στη σχολική ζωή.

Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο

Ο θεσμός του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, του Λυκείου δηλαδή 
που συνδέει τη γενική παιδεία με τη σύγχρονη τεχνολογική γνώση και 
πράξη, είχε μετά το 1989 εγκαταλειφθεί.

Το 1989 λειτουργούσαν 24 ΕΠΛ.
Το1994 ιδρύθηκαν και λειτούργησαν έξι νέα Ενιαία Πολυκλαδικό 

Λύκεια - Αμαρουσίου, Ηγουμενίτσας, Καστοριάς, Μυτιλήνης, Σάμου, Χίου. 
Το 1995 ιδρύθηκαν και λειτούργησαν εννέα επιπλέον - Λαρίσης, Αλίμου 
Αττικής, Σιβιτανιδείου Σχολής, Αργολίδας, Τρίπολης, Ρόδου, Αλιβερίου 
Εύβοιας, Αγίου Νικολάου Κρήτης και Καλλονής Λέσβου.

Ο αριθμός των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων που λειτουργούν 
σήμερα στη χώρα ανέρχεται στα 39 .

Το Υπουργείο Παιδείας το 1995-96 επιχορήγησε ειδικά τα ΕΠΛ από 
το Π.Δ.Ε. για τον εξοπλισμό τους με 248 εκατομμύρια και για την 
αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών με 31 εκατομμύρια .

Επανασυγκροτήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας η Ομάδα Εργασίας 
από επιστήμονες για την παρακολούθηση και ανάπτυξη του θεσμού του 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου.

Οργανώθηκαν σεμινάρια και επιμορφωτικές συναντήσεις για την 
ενημέρωση γονέων, μαθητών και εκπροσώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και την εκπαιδευτική και επιστημονική καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών.

Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο δεν είναι μια τυχαία επιλογή, αλλά 
ένας θεσμός που εξασφαλίζει στη νέα γενιά τα απαραίτητα εφόδια για την 
ενεργό συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία και την επαγγελματική 
αποκατάσταση. Λ·

Έχουμε εντάξει για το λόγο αυτό τη στήριξη και την 
προγραμματισμένη επέκτασή του στις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής



μας πολιτικής.Διερευνάται η δυνατότητα ίδρυσης δέκα νέων λυκείων 
αυτού του τύπου για το επόμενο σχολικό έτος σε διάφορους νομούς της 
χώρας.

Πληροφορική

Επεκτάθηκε η διδασκαλία και χρήση της πληροφορικής στη 
συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων με τον ταυτόχρονο εξοπλισμό τους 
σε σύγχρονα συστήματα Η/Υ.

Ήδη 1.388 σχολεία διαθέτουν τέτοια συστήματα και συγκεκριμένα:
• 1.224 Γυμνάσια (σε σύνολο 1.800 Γυμνασίων)
• 122 Τ.Ε.Λ. (σε σύνολο 278 Τ.Ε.Α.) και 

31 Ε.Π.Λ.
Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται από 1.205 εκπαιδευτικούς, 

με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε και νέα 
αντιστοίχως βιβλία που εκδόθηκαν.

Με ποσό ύψους 39 εκατομμυρίων δρχ. επιχορηγήθηκαν ειδικά τα 
Ε.Π.Λ. το 1995 για την εξασφάλιση αλλά και την ανανέωση του 
εξοπλισμού τους.
• Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΩΡΙΩΝ, που αναπτύχθηκε από το ΕΜΠ, 
έχει παραδοθεί σε όλα τα Γυμνάσια που διαθέτουν συστήματα Η/Υ.
• Λογισμικό, ολοκληρωμένου περιβάλλοντος εργασίας, MS-WORKS 
και ορθογράφο INTRALEX διαθέτει η πλειοψηφία των Γυμνασίων.
• Στη Διετία 1994-1996 σε συνεργασία με το ΕΜΠ και Πανεπιστήμια 
πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα επιμορφωτικά σεμινάρια των 
καθηγητών πληροφορικής αλλά και άλλων ειδικοτήτων της β/θμιας 
εκπαίδευσης.

Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση- Δίκτυα Σχολείων

Λειτουργεί ήδη το πιλοτικό πρόγραμμα ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ για τη 
διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας με Η/Υ στο οποίο έχουν συνδεθεί 17 
ακριτικά δημοτικά σχολεία.

Σε σχολεία περιοχών της Αττικής λειτουργεί το δίκτυο ΑΤΤΙΚΟΣ 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ που συνδέεται μέσω του Ε.Μ.Π. με το INTERNET και με το 
δίκτυο των σχολείων ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, με την προοπτική να επεκταθεί 
σύντομα σε όλα τα σχολεία της Αττικής.

Στην Πάτρα, αντιστοίχως, 14 Γυμνάσια έχουν συνδεθεί στο δίκτυο 
"Αχαϊκός Τηλέμαχος", την εποπτεία του έργου έχει αναλάβει το Ινστιτούτο



Τεχνολογίας Υπολογιστών Πατρών. Παρόμοιο έργο έχει αναλάβει το ΤΕΙ 
Κοζάνης για τη Βόρειο Ελλάδα.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ιδρύθηκαν 7 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Αργυρούπολη 
Αττικής, Κορδελιό Θεσσαλονίκης, Μουζάκι Καρδίτσας, Καστοριά, 
Κόνιτσα, Σουφλί , Κλειτορία Αχάίας-το παράρτημα στην Ακράτα), που 
λειτουργούν και ως κέντρα επιμόρφωσης, τεκμηρίωσης, πληροφόρησης 
και παραγωγής εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.
Τα Κέντρα έχουν στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό

Τη διετία 1994-1996 αναπτύχθηκαν 2400 προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα οποία συμμετείχαν 4000 
εκπαιδευτικοί και 45000 μαθητές.

Το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδότησε με 212 εκατομμύρια τα 
προγράμματα Π.Ε. κατά το σχολικό έτος 1995-1996 και συμμετείχε στη 
διεθνή έκθεση για το περιβάλλον HELECO 1995 που. οργάνωσε το 
τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος, προβάλλοντας τα περιβαλλοντικά 
προγράμματα των σχολείων.

Διεθνή Προγράμματα-Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σε συνεργασεία με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και άλλους φορείς εφαρμόζεται 
από το Δεκέμβριο του 1995 το πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που αποτελεί 
την ελληνική συμβολή στο Διεθνές Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα GLOBE.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού ελληνικά σχολεία Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης από όλη τη χώρα μέσω του INTERNET δικτυώνονται με 
σχολεία από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο και έχουν τη δυνατότητα να 
ανταλλάσσουν περιβαλλοντικά δεδομένα.

Στόχος του προγράμματος είναι η συνεργασία των μαθητών, των 
δασκάλων και της επιστημονικής κοινότητας, για να ενισχυθεί η 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς και να βελτιωθεί η 
επιστημονική γνώση σχετικά με το γήινο οικοσύστημα. Να προωθηθεί η 
διεθνής επικοινωνία και συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων σε 
περιβαλλοντικά θέματα.

Από το Σεπτέμβριο του 1995 σε συνεργασία με την οργάνωση 
W.W.F.-Παγκόσμιο Ταμείο για τη φύση εφαρμόζεται το πιλοτικό 
πρόγραμμα ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΔΑΣΗ.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα



Συμμετέχουμε με επτά ακόμη Ευρωπαϊκές χώρες στη δημιουργία του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και στην 
προώθηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσω του δικτύου NEW 
STEPS.

Ήδη το Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης, Κλειτορίας και Θεσσαλονίκης 
συμμετέχουν στο δίκτυο αυτό.

Υλοποιούνται ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως ΝΕΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

Προγραμματίζονται επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος 
SOCRATES συνεργασίες σχολείων και εκπαιδευτικές ανταλλαγές.

Σε συνεργασία με σχολεία της Κύπρου πραγματοποιείται το 
πρόγραμμα ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ και εφαρμόζονται κοινές 
δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Σε εθνικό επίπεδο μόλις άρχισαν να λειτουργούν δύο νέα δίκτυα 
Φ  συνεργασίας σχολείων, το δίκτυο ΠΟΤΑΜΙ, όπου θα γίνει κοινή μελέτη 

των κυριότερων ελληνικών ποταμών και το δίκτυο ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Αγωγή Υγείας

• Αναπτύξαμε δίκτυο σχολείων, που συμμετέχουν σε προγράμματα 
Αγωγής Υγείας, προκειμένου στη συνέχεια να αποτελέσουν πιλότους για 
την περαιτέρω διεύρυνση και γενίκευση του μέτρου.
• Ιδρύσαμε στο Υπουργείο Γραφείο Αγωγής Υγείας που θέτει τους 
άξονες ανάπτυξης προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας και 
συντονίζει την εφαρμογή τους.
• Τοποθετήθηκαν σε 14 Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Υπεύθυνοι 
Αγωγής Υγείας, με σκοπό την παρακολούθηση των προγραμμάτων

®  Αγωγής Υγείας, που εφαρμόζονται στα σχολεία των αντίστοιχων Νομών.
• Σχολεία της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης συμμετέχουν στο 
Ευρωπαϊκό δίκτυο Αγωγής Υγείας.
• Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 
το ΚΕΕΛ, τους Δήμους αλλά και άλλους φορείς, εφαρμόζονται πλήθος 
προγραμμάτων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.
• Με πόρους από το 2ο Κ.Π.Σ. θα λειτουργήσουν 90 Συμβουλευτικοί 
Σταθμοί Νέων σε όλη τη χώρα.

Εκπαίδευση και Πολιτισμός - Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ
<**-

Το πρόγραμμα "ΜΕΛΙΝΑ" έχει ως στόχο την ανάδειξη της 
πολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση.



. Η πειραματική εφαρμογή του προγράμματος άρχισε το Σεπτέμβριο 
του 1995 από την Α' τάξη σε 46 Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας. 
Λειτούργησαν 72 Τμήματα με συνολικό αριθμό 1500 μαθητών.
. Οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν την πρώτη εφαρμογή του 
προγράμματος παρακολούθησαν 120 ώρες επιμόρφωσης και 
ευαισθητοποίησης σε θέματα τέχνης, μεθόδους διδακτικής παρέμβασης 
και παιδαγωγικών χειρισμών.
. Υλοποιήθηκαν ενημερωτικά σεμινάρια και ημερίδες για σχολικούς 
συμβούλους, προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, 
διευθυντές σχολείων και δασκάλους.

Κατασκευάστηκε εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει βιβλίο του 
Μαθητή, βιβλίο του Δασκάλου και οπτικοακουσικό υλικό.
. Στο μάθημα των Εικαστικών
. Στα γλωσσικά και φυσικομαθηματικά μαθήματα
. Στο χορό και την κίνηση.

φ  Οργανώθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις με θέμα το Λαϊκό Πολιτισμό και 
επισκέψεις καλλιτεχνών στα σχολεία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από εθνικά 
κονδύλια.

Ανατέθηκε η αξιολόγηση του προγράμματος σε "εξωτερικούς 
αξιολογητές".

Πανεπιστημιακοί από τρία διαφορετικά πανεπιστήμια της χώρας μας 
με ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες και εμπειρογνώμονες από το Γαλλικό 
φορέα CALLIOPE αξιολογούν τις δράσεις του προγράμματος.

Μαθήματα Ειδικοτήτων στην Α/θμια Εκπαίδευση

• Επεκτάθηκε η διδασκαλία της ξένης γλώσσας και της Φυσικής 
Αγωγής σ' όλα τα δημοτικά σχολεία από 4/θέσια και άνω.

®  · Το σχολικό έτος 1995-96 διδάσκεται η ξένη γλώσσα σε 3.363 
δημοτικά σχολεία σε 360.000 περίπου μαθητές.
• Διορίστηκαν με μόνιμο διορισμό το 1995 στην Α/θμια Εκπαίδευση 
333 καθηγητές Αγγλικής γλώσσας και 1.160 καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
• Διδάσκεται ήδη το μάθημα της Μουσικής στο 1/3 των πολυθέσιων 
δημοτικών σχολείων και το 1996 διορίστηκαν -.μετά από διαγωνισμό- 219 
καθηγητές Μουσικής.

Δεύτερη ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο

Επεκτάθηκε η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα 
Γ υμνάσια

Η δεύτερη ξένη γλώσσα εισήχθη το σχολικό έτος 1993-1994 στην Α' 
τάξη 628 Γυμνασίων.



Κατά το σχολικό έτος 1994-1995 επεκτάθηκε και στη Β' τάξη αυτών 
των Γυμνασίων αλλά και σε 252 Γυμνάσια επιπλέον.
Κατά το σχολικό έτος 1995-1996 :

Διδάσκονται δύο (2) ξένες γλώσσες σε 1177 Γυμνάσια και σε 
400.000 μαθητές. Εξ αυτών διδάσκονται την Αγγλική και ως δεύτερη ξένη 
γλώσσα τη Γαλλική στα 1074.Την Αγγλική και ως δεύτερη ξένη γλώσσα 
τη Γερμανική στα 117.

Ήδη έχει εγκριθεί για το σχολικό έτος 1996-1997 η διδασκαλία της 
Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας σε 14 ακόμη Γυμνάσια.

Σε 13 Πειραματικά και Μουσικά Γυμνάσια οι μαθητές έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής.

Εκπονήθηκαν και εκδόθηκαν νέα Αναλυτικά προγράμματα για τη 
διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και εντός του 1996 
εκδίδονται τα αντίστοιχα για τη διδασκαλία της Γαλλικής.

φ Διαφοροποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα

Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται πειραματικά στο Νομό Κυκλάδων με 
την προοπτική να επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο μετά τη διετή πιλοτική 
εφαρμογή του το διαφοροποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα, για τη 
διδασκαλία της “Ιστορίας του Τοπίου - της Τοπικής Ιστορίας και του 
Περιβάλλοντος”. Το πρόγραμμα στηρίζεται από ειδική επιστημονική 
συντονιστική επιτροπή.

Προγραμματίστηκε και εφαρμόζεται η πειραματική εφαρμογή του 
διαφοροποιημένου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της 
τοπικής ιστορίας στη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) και στην Κρήτη (Χανιά) 
στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας.

Ελεύθερη επιλογή Λογοτεχνικού Βιβλίου

Το πρόγραμμα αφορά όλες τις τάξεις του γυμνασίου με τη μελέτη 
ολοκληρωμένων λογοτεχνικών έργων στο πλαίσιο του μαθήματος των 
Νέων Ελληνικών.

Διδακτικά Βιβλία

Τη διετία 1994-96 εκδόθηκαν 19 νέα βιβλία για την Α/θμια και Β/θμια 
Εκπαίδευση.

Αξιολόγηση του μαθητή

Ουσιαστικό εκσυγχρονιστικό μέτρο αποτελεί η αντιμετώπιση της 
αξιολόγησης των μαθητών ως συνεχούς παιδαγωγικής διαδικασίας μέσα 
από την οποία παρακολουθείται η πορεία μάθησης και η επίδοση του



μαθητή, αλλά και άλλων χαρακτηριστικών, όπως η προσπάθεια που 
καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η 
δημιουργικότητά του και η συνεργασία του με τα άλλα μέλη της μαθητικής 
κοινότητας.

Εκτός των γνωστών εξεταστικών δοκιμασιών που εφαρμόζονται και 
σήμερα, καινοτομία του συστήματος είναι οι συνθετικές δημιουργικές 
εργασίες, που εθίζουν το μαθητή στη συστηματική και υπεύθυνη εργασία, 
ενώ καλλιεργούν ταυτοχρόνως τη δημιουργική και συνθετική του 
ικανότητα, την κριτική σκέψη, το πνεύμα της αναζήτησης και της έρευνας 
και προωθούν τις ειδικές κλίσεις και ενδιαφέροντά του.

Η εισαγωγή, εκτός της αριθμητικής, και της περιγραφικής 
αξιολόγησης των μαθητών δίδει στους γονείς αλλά και στους ίδιους τους 
μαθητές σαφή γνώση της μορφωτικής τους πορείας και αναδεικνύει όχι 
τον κυρωτικό, αλλά το διαγνωστικό και διαμορφωτικό χαρακτήρα της 
αξιολογικής διαδικασίας.

Μορφωτικά Κέντρα Στήριξης της Εκπαίδευσης ( ΜΟ.ΚΕ.ΣΕ)

Θεσμοθετήθηκαν τα Μορφωτικά Κέντρα Στήριξης της Εκπαίδευσης 
(ΜΟ.ΚΕ.ΣΕ).

Στόχος μας η λειτουργία στην έδρα κάθε Νομού και ενός Κέντρου, 
που αποτελεί ουσιαστικό βήμα στην αποκεντρωμένη έκφραση της 
εκπαίδευσης και ευκαιρία για την ουσιαστική αξιοποίηση του 
εκπαιδευτικού δυναμικού σε περιφερειακό επίπεδο.
Στις αρμοδιότητες των ΜΟ.ΚΕ.ΣΕ περιλαμβάνονται:

Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών (συμβατικών και 
ηλεκτρονικών)

Η δημιουργία χώρου εργασίας και μελέτης των σχολικών 
συμβούλων του νομού.

Η δημιουργία και λειτουργία σύγχρονου χώρου, κατάλληλα 
εξοπλισμένου, για συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, κατάρτιση, 
επιμόρφωση, διαλέξεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η λειτουργία δικτύου υπολογιστών για την εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών με την τεχνολογία των υπολογιστών, την τεκμηρίωση των 
δεδομένων του νομού, την ενημέρωση για σχετικά προγράμματα σε 
άλλους νομούς και τη σύνδεση με τα εκπαιδευτήρια του νομού και την 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Λ *

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο



Για πρώτη φορά από το 1995 γίνεται πραγματικότητα η ανταλλαγή 
πληροφοριών, μηνυμάτων, νέων ιδεών και απόψεων για τα θέματα της 
παιδείας, μέσω ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας με ευθύνη του 
Υπουργείου Παιδείας.

INTERNET - World Wide Web - ΥΠ.Ε.Π.Θ.

To Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε το δικό του κόμβο στο internet. 
Έχει δίκιά του σελίδα στο δίκτυο για την Παγκόσμια ενημέρωση σε θέματα 
εκπαίδευσης στη διεύθυνση http://www.ypepth.gr

Πανελλήνιο Μαθητικό Συμπόσιο

Για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1996 από το Υπουργείο Παιδείας 
Φ σε συνεργασία με την ΟΛΜΕ και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

διοργανώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συμπόσιο στην Αθήνα με 
θέμα: Οι μαθητές συζητούν, συμμετέχουν και προτείνουν.

Αντιπροσωπείες μαθητών απ' όλη τη χώρα είχαν την ευκαιρία και τη 
δυνατότητα να εκφράσουν προβληματισμούς, να ανταλλάξουν απόψεις 
και να καταθέσουν προτάσεις για θέματα εκπαιδευτικά και κοινωνικά που 
απασχολούν σήμερα τη νέα γενιά.

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Θεάτρου-Μουσικής-Ζωγραφικής

Πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1995 με μεγάλη επιτυχία 
και συμμετοχή Πανελλήνιοι μαθητικοί αγώνες Αρχαίου Δράματος και 
Σύγχρονου Θεάτρου.

Το σχολικό έτος 1995-96 ο θεσμός αυτός επεκτάθηκε και 
Φ διοργανώθηκαν εκτός από τους θεατρικούς και Πανελλήνιοι Μαθητικοί 

Αγώνες Μουσικής και Ζωγραφικής.

Αθλητικοί Μαθητικοί Αγώνες - Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης.

. Διεξήχθησαν τα σχολικά πρωταθλήματα και οι πανελλήνιοι σχολικοί 
αγώνες.
Στα ομαδικά αθλήματα έλαβαν μέρος 7.500 σχολικές ομάδες Γυμνασίων 
και Λυκείων. Στα ατομικά αθλήματα μετείχαν περίπου 25.000 μαθητές 
και μαθήτριες.

. Σε 78 Γυμνάσια και 12 Λύκεια όλης της χώρας λειτουργούν Τμήματα 
Αθλητικής Διευκόλυνσης. ^

http://www.ypepth.gr


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αποδοχές

Βελτιώθηκαν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών στη διετία 1994-96, 
πέραν των αυξήσεων που δόθηκαν στο δημόσιο τομέα :
• με τη μηνιαία αύξηση του επιδόματος βιβλιοθήκης κατά 15.000 δρχ. 
από το Δεκέμβριο του 1994 και
• κατά 13.000 δρχ. επιπλέον από το Γενάρη του 1996.
Η αύξηση αυτή (28.000) μηνιαίως είναι η πρώτη ουσιαστική αύξηση των 
αποδοχών των εκπαιδευτικών μετά το 1989.
• με τον καθορισμό της αποζημίωσης των τριμήνων από 1/12/1996 σε 
58 ώρες για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης και σε 72 
ώρες για τους εκπαιδευτικούς της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για κάθε 
διδακτικό τρίμηνο.

Επιμόρφωση

Αναμορφώθηκε ριζικά ο θεσμός της επιμόρφωσης και της 
μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

Εκπονήθηκε και υλοποιείται νέο σχήμα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, που είναι ευέλικτο, μακράς διάρκειας και μεγάλης 
εμβέλειας, συνεχές και επαναλαμβανόμενο, αποκεντρωμένο και 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες και παράλληλο με το διδακτικό έργο του επιμορφούμενων. 
Το σύστημα αυτό της επιμόρφωσης:
• Προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής θεμάτων.
• Εφαρμόζει εύκαμπτες διδακτικές προσεγγίσεις.
• Καταργεί γεωγραφικές ανισότητες.
• Καλύπτει επιμορφωτικές ανάγκες πολύ μεγάλου αριθμού 
εκπαιδευτικών ταυτοχρόνως, χωρίς να τους απομακρύνει από τον τόπο 
τους.
• Εφαρμόζει αρχές παιδαγωγικής ενηλίκων.
• Αμείβει τους εκπαιδευτικούς στη διάρκεια της επιμόρφωσής τους 
(1.500 δρχ. ωριαίως).
Από τον Απρίλιο έως το Μάιο του 1995 :
• Εφαρμόστηκαν 120 επιμορφωτικά προγράμματα.



• Επιμορφώθηκαν 3.500 εκπαιδευτικοί στον ελεύθερο χρόνο τους με 
ωριαία αμοιβή (1.500 δρχ.).
Από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο του 1995 :
• Εφαρμόστηκαν 500 επιμορφωτικά προγράμματα.
• Έγινε εξακτίνωση αυτών σε ευρεία κλίμακα.
• Επιμορφώθηκαν 14.500 εκπαιδευτικοί 
Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 1996 :
• Εφαρμόζονται 1.500 επιμορφωτικά προγράμματα.
Θα επιμορφωθούν περισσότεροι από 30.000 εκπαιδευτικοί έναντι 9.000 
περίπου εκπαιδευτικών, που επιμορφώθηκαν τη διετία 92-93 με τον 
προηγούμενο τρόπο επιμόρφωσης.

Η ενδοσχολική επιμόρφωση εφρμόστηκε πιλοτικά στηΘεσ/κη και 
στην Αθήνα.

Με σχεδίασμά και επιστημονική εγκυρότητα:
• διαμορφώνουμε σύστημα επιμόρφωσης αντίστοιχο με εκείνο των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• δημιουργούμε υποδομή σε περιφερειακό επίπεδο.
• εξασφαλίζουμε στους εκπαιδευτικούς ίσες ευκαιρίες επιμόρφωσης 
υψηλού επιπέδου.
• σχεδιάζουμε προγράμματα επιμόρφωσης με μορφή πακέτου.
• δημιουργούμε στελέχη επιμόρφωσης.

Μετεκπαίδευση

• Αναβαθμίστηκε η μετεκπαίδευση των δασκάλων και νηπιαγωγών με 
την υπαγωγή του Μαρασλείου Διδασκαλείου στο Παιδαγωγικό Τμήματα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 1996 Διδασκαλείο 
Μετεκπαίδευσης Δασκάλων, Νηπιαγωγών και στη Θεσσαλονίκη.
• Προβλέπεται από το Νόμο η ίδρυση με Προεδρικά Διατάγματα 
παρόμοιων Διδασκαλείων στις έδρες Πανεπιστημίων που λειτουργούν 
Παιδαγωγικά Τμήματα.

Ωράριο

Στα ήδη λειτουργούνται 10/θέσια και πάνω Δημοτικά Σχολεία Α/θμιας 
Εκπαίδευσης τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός (δάσκαλος) με την 
πρόσφατη σύσταση 1381 νέων οργανικών θέσεων.

Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχει 
20ετή υπηρεσία μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας κατά 1 εβδομαδιαίως 
από 1-9-1996 και κατά δύο από 20-1-1997



Διορισμοί

• Διορίστηκαν για πρώτη φορά το 1995 στην Α/θμια Εκπαίδευση και 
δάσκαλοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων.
• Ρυθμίστηκε νομοθετικά το θέμα των δασκάλων με πτυχίο της 
αλλοδαπής, που θα διορίζονται στην εκπαίδευση μετά από επιτυχή 
παρακολούθηση ειδικού επιδοτούμενου προγράμματος διάρκειας 8 
μηνών στα Α.Ε.Ι.
• Καλύφθηκαν οι οργανικές θέσεις στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση 
με το διορισμό 3.120 εκπαιδευτικών το 1994 και
με το διορισμό 7.000 εκπαιδευτικών το 1995.
Αύξηση κατά 124% μεταξύ των δύο ετών.

Ο αριθμός αυτός των διορισμών είναι ο μεγαλύτερος που 
αποφασίστηκε την τελευταία 12ετία.
• Ενεργοποιήθηκε ο θεσμός των δυσπρόσιτων σχολείων για την 
εξασφάλιση του αναγκαίου διδακτικού προσωπικού σε απομακρυσμένες 
εκπαιδευτικές μονάδες και διορίστηκαν το 1995 με τη διαδικασία αυτή 
640 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

Διοίκηση της εκπαίδευσης

Θεσπίστηκε αξιοκρατική ανάδειξη των σχολικών συμβούλων και των 
στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης με τη θεσμοθέτηση και συγκρότηση 
Συμβουλίων Επιλογής με μέλη που προέρχονται και προτείνονται από 
ανεξάρτητους και αυτοδιοικούμενους θεσμικούς φορείς, όπως 
Πανεπιστήμια, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Είναι η πρώτη φορά που η πλειοψηφία των Συμβουλίων Επιλογής δε 
διαμορφώνεται από τον εκάστοτε Υπουργό και η σύνθεσή τους από 
πρόσωπα υψηλού κύρους και εγνωσμένης επιστημονικής πληρότητας 
κατοχυρώνει την αδιάβλητη και επιτυχέστερη δυνατή αξιολόγηση των 
υποψηφίων για τις θέσεις των στελεχών εκπαίδευσης.

Θεσπίστηκαν τα κριτήρια επιλογής και καθορίστηκαν οι διαδικασίες 
και ο τρόπος για την επιλογή όλων των στελεχών της εκπαίδευσης.

Απόδημος Ελληνισμός

Α. Θεσμική αλλαγή για την Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό



Ψηφίστηκε ο σημαντικός Νόμος για τον απόδημο ελληνισμό 
και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Ο Νόμος αυτός,που είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτατου 
διαλόγου με φορείς της ομογένειας αλλά και με το νεοεκλεγέν 
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, δημιουργεί ήδη τις 
προϋποθέσεις για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού σε 
όλο τον κόσμο και ενισχύει παράλληλα την πολιτιστική 
ιδιαιτερότητα και τις παραδόσεις που δημιούργησαν οι Έλληνες 
στον τόπο διαμονής τους.
Έχει ως βασικούς άξονες εκπαιδευτικής πολιτικής:

Την αναβάθμιση της Ελληνικής Γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού στους ομογενείς του εξωτερικού απανταχού της γης.

Την αναβάθμιση των σχέσεων των ομογενών του 
εξωτερικού με την Ελλάδα και με τους φορείς εκείνους κυρίως, 
που μπορούν αποτελεσματικά να συμβάλουν στη διατήρηση της 

φ  ελληνικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας ως μέρος μιας 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Την προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας και αναβάθμιση του 
ρόλου της και στους μη-Έλληνες, όπου αυτό είναι δυνατό.

Τη σύνδεση του ελλαδικού ελληνισμού με τον ελληνισμό της 
διασποράς μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε να 
μπολιασθεί η Ελλάδα με πολιτιστικά στοιχεία και τεχνογνωσία 
των Ελλήνων του εξωτερικού.

Την αξιοποίηση από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των 
νέων στοιχείων που φέρνουν άλλοι λαοί στη χώρα μας και την 
εύρυθμη ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
κοινωνία.

Είναι ένα ευέλικτο πλαίσιο που επιτρέπει στην ελληνική 
πολιτεία να βρεθεί δίπλα στον απόδημο ελληνισμό, στον Έλληνα 

φ  παλλινοστούντα, στον φιλέλληνα του εξωτερικού και στον μη- 
Έλληνα μετανάστη που κατοικεί στη χώρα μας, να επικοινωνεί, 
να συνεργάζεται και να ενισχύει τις προσπάθειές του.

Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης

Ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που ως κύριο στόχο έχει τη μελέτη 
και έρευνα των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν την 
ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και την ευθύνη εκτέλεσης 
ποικίλων προγραμμάτων.



Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο εξωτερικό

Επεκτάθηκε η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και 
αποσπάστηκαν εκπαιδευτικοί ,για το σκοπό αυτό, σε 
Πανεπιστήμια της Αγγλίας, Αυστραλίας, Βουλγαρίας, Βραζιλίας, 
Ιταλίας και Φινλανδίας.

Για πρώτη φορά στάλθηκαν εκπαιδευτικοί σε χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία), αλλά 
και σε κρατικά και κοινοτικά σχολεία της Αγγλίας, της Ελβετίας, 
της Γαλλίας, της Βενεζουέλας, στο χωριό Ν. Μπελογιάννης της 
Ουγγαρίας και στο Διεθνές σχολείο των Ηνωμένων Εθνών στη Ν. 
Υόρκη.

Στάλθηκαν για πρώτη φορά 6 Έλληνες εκπαιδευτικοί, για 
να διδάξουν την Ελληνική γλώσσα, στους Ελληνόφωνους της 
Απουλίας και της Καλαβρίας.

Αναγνώριση Ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας επιλογής σε 
περιοχές της Ε.Ε.

Εντάχθηκε σε γαλλόφωνα σχολεία του Βελγίου η Ελληνική 
ως τρίτη κοινοτική γλώσσα και η διδασκαλία της σε κοινό 
πρόγραμμα διαπολιτισμικής παιδείας.

Εντάχθηκε η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε 
φ  ορισμένα κρατικά σχολεία χωρών, όπως η Αγγλία, Ελβετία και 

Γαλλία.
Υπεγράφη διακρατική συμφωνία διδασκαλίας της ελληνικής 

γλώσσας σε 26 φλαμανδόφωνα σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης 
του Βελγίου.

Διδακτικό Υλικό

Απεστάλη σύγχρονο διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της 
Ελληνικής γλώσσας στην Αμερική, Καναδά, σε αγλλόφωνες 
χώρες και στη Γερμανία.



Νέες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Προωθήθηκε ίδρυση νέων μορφών ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, 
όπως η ίδρυση και η λειτουργία από το σχολικό έτος 1996-1997 
του ελληνογερμανικού τμήματος στο Κρατικό Ευρωπαϊκό σχολείο 
του Βερολίνου και η ίδρυση του δίγλωσσου αναπληρωματικού 
Σχολείου στο Αμβούργο.

Αυξήθηκαν οι ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών 
(αγγλικής - γερμανικής) σε αμιγή ελληνικά Γυμνάσια - Λύκεια της 
Γ ερμανίας.

Μουσική Εκπαίδευση

Ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων λειτούργησε αρχικώς το 1988 
με το πειραματικό σχολείο της Παλλήνης.
Το σχολικό έτος 1994-1995 ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τα Μουσικά 
σχολεία της Μυτιλήνης, της Δράμας, της Καρδίτσας και των Σερρών.

Σήμερα λειτουργούν 18 Μουσικά σχολεία σε όλη τη χώρα, όπου 
φοιτούν 2.500 περίπου μαθητές και διδάσκουν 670 εκπαιδευτικοί.

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι όχι μόνο η ποσοτική αύξηση 
αλλά και η ποιοτική αναβάθμιση των Μουσικών σχολείων.

Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίστηκε το 
κτιριακό ζήτημα των Μουσικών σχολείων Θεσσαλονίκης, Χαϊδαρίου, 
Ρόδου, Ζακύνθου και Πειραιά.
Έγινε η προμήθεια μουσικών οργάνων αξίας 550.000.000 δρχ.

Το Δεκέμβριο του 1995 πέντε Μουσικά σχολεία ενισχύθηκαν με 
έκτακτη επιχορήγηση ύψους 25.000.000 δρχ., για να καλύψουν ιδιαίτερες 
ανάγκες τους σε μουσικά όργανα.

Εκδόθηκε νέο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα Μουσικά σχολεία και 
προσδιορίστηκε το περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων αλλά και ο 
τρόπος διδασκαλίας τους.

Εισήχθη η διδασκαλία ενός τρίτου οργάνου ως μάθημα επιλογής 
Καθιερώθηκαν τρεις κύκλοι μαθημάτων στα Μουσικά Λύκεια:

• Υποχρεωτικά μαθήματα μουσικής παιδείας
• Υποχρεωτικά μαθήματα κατ' επιλογή και
• Μουσικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής.



Όλοι οι απόφοιτοι των Μουσικών Λυκείων έχουν πλέον τη 
δυνατότητα με τη ρύθμιση αυτή να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις 
στις σχολές Μουσικών Σπουδών.
• Καθιερώθηκαν για πρώτη φορά τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
και οι ίδιοι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνθέτουν το περιεχόμενο 
των σπουδών τους σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους.
• Το 1996 διορίστηκαν σε σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
219 καθηγητές μουσικής μετά από διαγωνισμό, που διασφάλισε πλήρως 
την αντικειμενικότητα αλλά και το αδιάβλητο στις διαδικασίες.
• Συγκροτήθηκε καλλιτεχνική επιτροπή ειδικών που σε συνεργασία 
με τα τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων επεξεργάζεται 
μελέτη για την οργάνωση της Μουσικής εκπαιδευτικής "πυραμίδας" αλλά 
και την αναβάθμιση της Μουσικής Παιδείας στη χώρα μας.

Φ Εκπαίδευση παλιννοστούντων

Για πρώτη φορά φέτος χορηγήθηκε στους παλιννοστούντες μαθητές 
ειδικό διδακτικό υλικό.

Το σχολικό έτος 1995-1996 λειτουργούν ήδη 313 τάξεις υποδοχής 
και 1097 φροντιστηριακά τμήματα, όπου φοιτούν 13.000 
παλλινοστούντες μαθητές.

Έναντι 73 τάξεων και 954 φροντιστηριακών τμημάτων που 
λειτουργούσαν το 1993.

Εκπαίδευση μουσουλμανικής μειονότητας

. Θεσμοθετήθηκε στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων για τους 

Φ μουσουλμάνους της Θράκης.
. Καθορίστηκε ειδικό ποσοστό κατάταξης σε ορισμένες σχολές της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πτυχιούχους της Ειδικής Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Μουσουλμάνοι Δάσκαλοι)

Οικονομικά

Το σύνολο των πιστώσεων για την Εκπαίδευση:
Τακτικός προϋπολογισμός, Π.Δ.Ε και ΤΑΣΕ ανέρχεται το

1996 στα 1.054.084 τρις δρχ.
«Λ *.

1995 στα 918.461 δις δρχ.
1994 στα 822.122 δις δρχ.
1993 στα 680.723 δις δρχ.



Επί του "καθαρού" κρατικού προϋπολογισμού (με τις πιστώσεις 
του ΤΑΣΕ) οι πιστώσεις για την παιδεία φτάνουν σε ποσοστό 
13,80% το 1996 .

Υλικοτεχνική Υποδομή Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής της 
εκπαίδευσης το 1996 χορηγούνται 177,3 δις δρχ. Το 1995 
χορηγήθηκαν 142,7 δις δρχ. Το 1993 είχαν χορηγηθεί 91 δις δρχ.

Λειτουργικά έξοδα σχολείων

Αυξήθηκε το κονδύλι για τα λειτουργικά έξοδα των 
σχολείων, που καταβάλλεται στους OTA, από 16,5 δις δρχ. το 
1995 σε 21 δις δρχ. το 1996

Λειτουργεία σχολείων - υποδομή

Το 1995 διαθέσαμε από το κεντρικό και περιφερειακό 
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΤΑΣΕ για τη σχολική 
στέγη και υποδομή 103 δις, έναντι 51,19 δις που διατέθηκαν το 
1993.
Ειδικότερα:
- Για επισκευές - συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων όλης της 
χώρας το 1995 διατέθηκαν 12,118 δις δρχ.και 10,3 δις το 1994, 
ενώ το 1993 διατέθηκαν 6,75 δις δρχ.
- Για νέες κατασκευές διδακτηρίων όλης της χώρας το 1995 
διατέθηκαν 31,379 δις δρχ.και 25 δις δρχ. το 1994,έναντι 19,3 
δις δρχ. που διατέθηκαν το 1993.

Επίσης το 1995 διατέθηκε ποσό 3 δις δρχ.για επισκευές και 
κατασκευές διδακτηρίων σε περιοχές που επλήγησαν από τους 
σεισμούς.
- Για τον εξοπλισμό των σχολείων όλης της χώρας το 1995 
χορηγήθηκε ποσό ύψους 10,873 δις έναντι του ποσού του 2,64 
δις που χορηγήθηκε το 1993.
Επιπλέον, το 1995 δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση για τον 
εξοπλισμό των ΕΠΛ ύψους 420 εκατ. δρχ. και 1,111 δις δρχ.για 
κατασκευές σε υπάρχοντα διδακτήρια για την άμεση στέγαση και 
λειτουργία νέων ΕΠΛ, καθώς και για νέες κατασκευές.



Επίσης το 1995 δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση 612 εκ. δρχ. 
για τον εξοπλισμό των ΤΕΛ-ΤΕΣ και ΣΕΚ.

Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Ν.Αττικής.

Το 1995 διατέθηκαν 5,3 δις δρχ.
Το 1994 διατέθηκαν 4,05 δις δρχ.
Ενώ το 1993 είχαν διατεθεί 1,87 δις δρχ.

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το νέο αντικειμενικό σύστημα 
κατανομής των κονδυλίων στους δήμους με βάση αλγόριθμο, που 
καθορίστηκε από παραμέτρους, που μελετήθηκαν από επιτροπή, 
η οποία διαμόρφωσε συνολική πρόταση, που έγινε αποδεκτή από 
τους OTA, το ΥΠΕΠΘ και τον ΟΣΚ.

Από τα 5,3 δις τα 4.125 δις κατανεμήθηκαν στους δήμους 
και τις κοινότητες για την εκτέλεση έργων επισκευών και 
συντηρήσεων των σχολείων, ενώ το 1,3 δις εκτελείται από τον 
ΟΣΚ με παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας σε σχολικά 
συγκροτήματα (Νέα Φιλαδέλφεια, Γκράβα, Άγιος Δημήτριος).

Με το νέο σύστημα βελτιώθηκαν οι ρυθμοί απορρόφησης 
των κονδυλίων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που τα 
προηγούμενα χρόνια, καθυστερούσαν σημαντικά. Ο ρυθμός 
απορρόφησης το 1995 έφτασε στο 100%.

Για την αγορά οικοπέδων στο Ν.Αττικής το 1994 και το 1995 
δόθηκαν 9,652 δις δρχ. για κάθε έτος έναντι 5,3 δις το 1993.

Για νέες κατασκευές το ποσό στο Ν.Αττικής ανήλθε το 1995 
στα 23,1 δις έναντι 17,4 δις το 1993 και παραδόθηκρήση αν για 
χαπό τον ΟΣΚ στο Ν.Αττικής 1.014 αίθουσες έναντι 809 το 1994 
και 476 το 1993.

Νέο Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης του ΥΠΕΠΘ 
με συμβολή του ΤΚΑΣΕ

Θεωρούμε στόχο, που πρέπει να κατακτήσουμε μέσα στην 
επόμενη πενταετία, την πρωινή λειτουργία όλων των σχολείων 
της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Το δάνειο ΤΑΣΕ, που πέτυχε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αρχικά το 
1988, συντέλεσε στην αναβάθμιση της σχολικής υποδομής, αφού 
υλοποιήθηκε πρόγραμμα ύψους 133 δις με συμμετοχή από το



Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(ΤΚΑΣΕ) ποσού ύψους 64,6 δις.
Το 1993 συνήφθη το δεύτερο δάνειο και υλοποιήθηκε πρόγραμμα 
ύψους 134 δις με συμμετοχή από το ΤΚΑΣΕ ποσού ύψους 53,6 
δις.

Το Δεκέμβριο του 1995 εγκρίθηκε το τρίτο δάνειο και 
έχουμε καταρτίσει νέο δετές πρόγραμμα "μαμούθ", που ήδη
εκτελείται, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος της 
διπλής βάρδιας σε πανελλαδικό επίπεδο και ιδίως σε περιοχές, 
όπου είναι ιδιαιτέρως οξυμένο, όπως στους Νομούς Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Αχάίας, Χανιών, Λαρίσης, Μαγνησίας, 
Ιωαννίνων, Αιτωλοακαρνανίας και Εύβοιας.

Το ύψος της χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος 
ανέρχεται στα 360 δις με συμμετοχή από το Ταμείο 

Φ  Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(ΤΚΑΣΕ) ποσού ύψους 144 δις.

Πετύχαμε το μεγαλύτερο δάνειο, που έχει δοθεί στη χώρα 
και ίσως σε Ευρωπαϊκή χώρα, για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της σχολικής στέγης.

Το ύψος της 1ης δόσης ανέρχεται στα 24,516 δις δρχ. και 
θα εισπραχθεί μέσα στο 1996.

Οικονομικά ΑΕΙ-ΤΕΙ

Για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η επιχορήγηση του ΥΠΕΠΘ από τις 
Δημόσιες Επενδύσεις για τα ΑΕΙ το 1995 ανήλθε στο ποσό των 

®  38,749 δις δρχ. έναντι του ποσού των 27,5 δις δρχ. που 
διατέθηκε το 1993.

Για τα ΤΕΙ η επιχορήγηση του ΥΠΕΠΘ το 1995 ανήλθε στο 
ποσό των 3,44 δις δρχ. έναντι ποσού 3,2 δις δρχ.που διατέθηκε 
το 1993.

Από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Α. Τ.Ε.Ι.

Για το έτος 1995 διατέθηκαν :
• για λειτουργικές δαπάνες κ.λ.π.συνολικά 5,585 δις δραχμές.
• για Κοινοτικά Προγράμματα 6 δις δραχμές.
• για σίτιση 2,268 δις δραχμές.
• για έρευνα 78,8 εκατ. δραχμές.



Για το 1996 διατίθενται :
• για λειτουργικές δαπάνες 10,98 δις δραχμές.
• για σίτιση 2,24 δις δραχμές.
• για έρευνα 89 εκατ. δραχμές.

Β. Α.Ε.Ι.
Γ ια το έτος 1995 διατέθηκαν :
• για λειτουργικές δαπάνες , στέγαση κ.λ.π. συνολικά 27,3 δις δραχμές.
• για την σίτιση των φοιτητών συνολικά 4,2 δις δραχμές.
• για συγγράμματα 3,2 δις δραχμές.
Για το 1996 διατίθενται :
• για σίτιση φοιτητών 4,52 δις δραχμές.
• για στέγαση 365 εκατ. δραχμές.
• για λειτουργικές δαπάνες 30 δις δραχμές.
• για το Ι.Κ.Υ. 3,5 δις δραχμές.
• για έρευνα 493 εκατ. δραχμές.
• για Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 426,8 εκατ. δραχμές.
• για συγγράμματα 3,1 δις δραχμές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τομή στη χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας 
των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η Κυβέρνηση δημιουργεί με 
καινοτόμο τρόπο το Κεφάλαιο Εθνικής Παιδείας.

Οι πόροι του θα αξιοποιούνται για να χρηματοδοτήσουν καινοτομίες, 
εξοπλισμό και επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό που θα 
αναλαμβάνονται από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας.

Το αρχικό κεφάλαιο του Κεφαλαίου Εθνικής Παιδείας ανέρχεται στα 
200 δις δρχ.

Γενικά Αρχεία του Κράτους

Τον Απρίλιο του 1996 με παρέμβαση του Υπουργού 
Παιδείας αντιμετωπίστηκε το χρόνιο κτιριακό πρόβλημα των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους, με την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης (8 Απριλίου 1996) για την αποπεράτωση του κτιρίου, 
προϋπολογισμού ύψους 1,057 δις δραχμών.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ) 

θεσμικές αλλαγές

- η δυνατότητα να πραγματοποιούν στα ΑΕΙ μεταπτυχιακές 
σπουδές οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ.

- η αναγνώριση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών των 
πτυχιούχων ΤΕΙ, που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται 
στο εξωτερικό.

Διαμορφώθηκε νέο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις πλήρωσης θέσεων Ε.Π. και 
Ε.Ε.Π.
Στόχοι των αλλαγών :

Να πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
C  διαδικασία προκήρυξης και επιλογής

Να εκλείψει το φαινόμενο προκηρύξεων που δεν 
ολοκληρώνονται και εκκρεμούν επί σειρά ετών.

Προωθήθηκε ουσιαστική βελτίωση των απαιτουμένων 
προσόντων διορισμού σε θέσεις Ε.Π.
* με παράλληλη μείωση του απαιτούμενου χρόνου 
επαγγελματικής προϋπηρεσίας, ώστε να δύνανται να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα ικανοί νέοι επιστήμονες.
* με σαφή διατύπωση των απαιτήσεων του νόμου, ώστε να 
αποφεύγονται αναπομπές και προσφυγές.
* με την απαίτηση αυξημένων προσόντων όπως : 
τεκμηριωμένη ικανότητα αυτοδύναμου ερευνητικού έργου για τον

_ καθηγητή, Διδακτορικό δίπλωμα για τον Επίκουρο Καθηγητή, 
™ Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών για τον καθηγητή Εφαρμογών.

Περιεχόμενο και προγράμματα Σπουδών. 
Εκσυγχρονιστική παρέμβαση στο Ν.1404/83.

Θεσμοθετήθηκαν διατάξεις με στόχο :
Την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στα ΤΕΙ 

με την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής αυτοδυναμίας των 
τμημάτων τους.

Την απεξάρτηση των τμημάτων από την ακαμψία των 
ενιαίων προγραμμάτων σπουδών των ομοειδών τμημάτων όλων 
των ΤΕΙ.



Την ευχέρεια προσαρμογής του περιεχομένου σπουδών των 
τμημάτων στις παρούσες και μέλλουσες ανάγκες της παραγωγής 
και στις επιστημονικές εξελίξεις.

Την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ΤΕΙ και των 
τμημάτων τους με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού.

Τη διαμόρφωση “προσωπικότητας” από τα ΤΕΙ και τα 
τμήματα με τη δραστηριοποίηση των μελών τους.

Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα λειτουργίας διασχολικών ή 
διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών στα ΤΕΙ.

Θεσμοθετήθηκε η χορήγηση υποτροφιών και δανείων σε 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΤΕΙ.

Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της 
περιουσίας των ΤΕΙ.

Καταρτίστηκαν Π.Δ. για τον καθορισμό των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ σε ειδικότητες που εκκρεμούν, 
όπως το Τμήμα της Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ και των 
τμημάτων Ραδιολογίας - Ακτινολογίας και Ιατρικών Εργαστηρίων 
των ΤΕΙ.

Θεσμοθετήθηκε ρύθμιση που αφορά στον Κανονισμό 
Σπουδών των ΤΕΙ. Στόχος η ολοκλήρωση της απεξάρτησης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε ΤΕΙ από τις ενιαίες και 
δύσκαμπες σημερινές ρυθμίσεις.

Μέσα στο 1996 εκδίδονται τα σχετικά Π.Δ. που αφορούν 
τους Οργανισμούς των ΤΕΙ

Θεσμοθετήθηκε η αλλαγή του τρόπου της εισαγωγής 
των υποψηφίων πτυχιούχων Τεχνικών Επαγγελματικών 
Λυκείων από το Ακαδημαϊκό έτος 1996-97 στα ΤΕΙ. Θα ισχύσει 
το σύστημα των γενικών εξετάσεων και όχι μόνο η σχολική 
επίδοση για την εισαγωγή τους.

Ίδρυση νέων ΤΕΙ

Ιδρύθηκαν δύο νέα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(στη Λαμία και την Ήπειρο) και νέα τμήματα σε ΤΕΙ της χώρας.

Ιδρύθηκε Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας στο ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας.

Χρηματοδοτήθηκαν οι Ειδικοί Λογαριασμοί των ΤΕΙ για
την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων.



Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Έγινε κατανομή :
50 θέσεων Ε.Τ.Π. (Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού) στα ΤΕΙ 

που έχουν προκηρυχθεί.
50 θέσεων διοικητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου 

(εποχιακού)
400 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΤΕΙ 

εξ αυτών 285 θέσεις Α και Β βαθμίδος.
90 θέσεις Ρ βαθμίδος και
25 θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού.
Διορίστηκαν το 1995 ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό 71 

άτομα.
Υπεβλήθη πρόταση στο ΑΣΕΠ για έγκριση 53 θέσεων 

τακτικού διοικητικού προσωπικού σε όλα τα ΤΕΙ για το 1996.

Χορηγήθηκε το επίδομα του 35% στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
των ΤΕΙ
Χορηγήθηκε αύξηση στα μέλη Ε.Ε.Π. των ΤΕΙ.

■ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

Θεσμικές αλλαγές

Ενισχύθηκε με διορθωτικές παρεμβάσεις στο θεσμικό 
πλαίσιο, η διαφάνεια και η αντιπροσωπευτικότητα των 
πανεπιστημιακών οργάνων και βελτιώθηκε η λειτουργία της 
διοίκησης και των σπουδών. "

Καταρτίστηκε μελέτη από ειδική ομάδα εργασίας για τη 
θεσμική ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των 
Πανεπιστημίων.

Ιδρύθηκε “Διεθνές Ιδρυμα Ανταλλαγών” που θα παρέχει τη 
δυνατότητα σε φοιτητές του εξωτερικού να παρακολουθούν 
θερινά μαθήματα σε ελληνικά ΑΕΙ και θα χορηγεί πιστοποιητικού 
φοίτησης. Εφαρμόστηκε Πιλοτικό Πρόγραμμα στη Φιλοσοφική 
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.

Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα καθορισμού ποσοστού 
εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα που δέχονται υποψηφίους 
από διαφορετικές δέσμες. Η ρύθμιση αυτή αποτελούσε χρόνιο



αίτημα πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων που δεν είχαν μέχρι 
τώρα αυτή την δυνατότητα.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Εκπονήθηκε νέο πρόγραμμα ανάπτυξης των μεταπτυχιακών 
σπουδών και Πρόγραμμα υποστήριξης της πανεπιστημιακής 
έρευνας

Εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν 120 μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών, ιδρύθηκαν 4 νέα Ερευνητικά 
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και χρηματοδοτήθηκαν οι ερευνητικοί 
φορείς των Πανεπιστημίων. Καθιερώθηκε αντικειμενική και 

φ  αδιάβλητη διαδικασία μετεγγραφής φοιτητών εξωτερικού.
Θεσμοθετήθηκε η πρακτική άσκηση των φοιτητών των 

Πανεπιστημίων.
Μειώθηκε στο ένα έτος ο ελάχιστος χρόνος μεταπτυχιακών 

σπουδών.
Θεσπίστηκε με υπέρβαση των κατ' έτος προβλεπομένων η 

χορήγηση υποτροφιών σε τυφλούς ή κωφάλαλους, κατόχους 
πτυχίου Α.Ε. σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Θεσμοθετήθηκε η χορήγηση υποτροφιών και δανείων με την 
εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σε προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ .

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

®  Βελτιώθηκαν οι αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π.
Χορηγήθηκαν στα Πανεπιστήμια οι πιστώσεις για έκτακτο 

διδακτικό προσωπικό.
Το όριο ηλικίας αποχώρησης των καθηγητών πανεπιστημίου 

από την ενεργό υπηρεσία επανήλθε στο 67ο έτος.
Χορηγήθηκαν αυξήσεις στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού, όπως επίσης και στους επιμελητές, βοηθούς και 
επιστημονικούς συνεργάτες των πανεπιστημίων.

Δόθηκε παράταση προθεσμίας για την κρίση επικούρων 
καθηγητών και λεκτόρων εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα οριστική 
απόφαση του οικείου εκλεκτορικού σώματος.



Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

Έγινε επεξεργασία προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό του 
συστήματος των πανεπιστημιακών συγγραμάτων, σε συνδυασμό 
με την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών

Ιδρύσεις νέων τμημάτων

Ιδρύθηκαν 9 νέα πανεπιστημιακά Τμήματα καθώς και νέες 
Κλινικές.

Το παράρτημα του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί 
στις Σέρρες, γίνεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ανεξάρτητο 

φ  τμήμα.

ΟΕΕΚ (1995- 1996).

Ο Ο.Ε.Ε.Κ., για το 1995 λειτούργησε 64 δημόσια Ι.Ε.Κ. σε όλη τη 
χώρα, εκπαιδεύοντας 15.500 σπουδαστές, υπερδιπλασιάζοντας τον 
αριθμό εισακτέων. Παρείχε κατάρτιση σε 59 ειδικότητες και απασχόλησε 
ικανούς εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.

Αξιοποίησε τα κοινοτικά κονδύλια που του δόθηκαν, 
υπερκαλύπτοντας τις εισροές, συμμετείχε σε κοινοτικά και διεθνή 
προγράμματα συνεργαζόμενος και με διάφορες μεσογειακές και 
βαλκανικές χώρες.

Παράλληλα ανέπτυξε σημαντικές δραστηριότητες για την 
αναβάθμιση των σπουδών του, την καλύτερη διοικητική του οργάνωση 

φ  και την προβολή του, ώστε να αναβαθμιστεί στις επιλογές επαγγελματικού 
προσανατολισμού των μαθητών.

Οι δράσεις του οργανισμού, ειδικότερα, ήταν:
Εξειδίκευση Δημοσίων Ι.Ε.Κ. κατά ειδικότητα.
Μείωση των εξαμήνων κατάρτισης σε τέσσερα, προκειμένου να 
προσαρμοσθούμε στα Ευρωπαϊκά δεδομένα.

Τροποποίηση του κανονισμού, ώστε καταρτιζόμενοι από τα Ιδιωτικά 
ΙΕΚ να μεταγγράφονται στα Δημόσια.

Μείωση των ειδικοτήτων και κατάλληλη διαμόρφωση των 
προγραμμάτων,
ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις και δημιουργούνται προβλήματα στα 
Επαγγελματικά Δικαιώματα.

Αλλαγή του λογισμικού πακέτου των ΙΕΚ (λειτουργία - επιλογή 
καταρτιζομένων) και του τρόπου χορήγησης των σημειώσεων και βιβλίων 
στους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ, ώστε να καταστούν, αντικειμενικότερο το 
πρώτο και οικονομικότερο το δεύτερο.



Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήθους επιμορφωτικών προγραμμάτων 
εκπαιδευτικών της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Συστηματική λειτουργία του Συμβουλίου ισοτιμιών για τη Δ/θμια 
Εκ/ση.

Μέχρι σήμερα έχουν εξετασθεί περίπου 4.500 αιτήσεις 
ενδιαφερομένων για ισοτίμηση του τίτλου τους.

Διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός ελέγχων για άδειες λειτουργίας 
Ιδιωτικών ΙΕΚ και ήδη σε 64 Ιδιωτικά ΙΕΚ ανεκλήθη η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας, επειδή δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Καταπολέμηση της παραπλανητικής διαφήμισης από μέρους 
μερικών Ιδιωτικών ΙΕΚ μέσω εντατικών ελέγχων και θέσπισης της 
Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία και γνωμοδότησε επανειλημμένα σε 
θέματα δεοντολογίας της διαφήμισης και εξέτασε καταγγελίες 
παραπλανητικής διαφήμισης.

Έχουν ήδη δρομολογηθεί και βρίσκονται στο δρόμο της σύστασης 
Επιτροπές που θα μελετήσουν την αλλαγή του πλαισίου των κανονισμών 
των ΙΕΚ, της κατάρτισης, των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και της 
μηχανογράφησης-μηχανοργάνωσης των ΙΕΚ και του ΟΕΕΚ, καθώς επίσης 
και Επιτροπής η οποία θα μελετήσει τη μεταβίβαση, μελλοντικά, των 
Δημοσίων ΙΕΚ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

II. Για την πιστοποίηση των αποφοίτων των ΙΕΚ

α. Έγινε η δεύτερη προσπάθεια εξετάσεων πιστοποίησης για 46 
ειδικότητες.
β. Εκδόθηκαν επίσημα στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή, την επιτυχία 
και την αποτυχία των αποφοίτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ που έλαβαν 
μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης.
γ. Έγινε καταγραφή εκκρεμοτήτων αποφοίτων των ΙΕΚ για τον 
προγραμματισμό των επόμενων εξετάσεων πιστοποίησης, 
δ. Δημιουργήθηκε στο τμήμα Προγραμμάτων και Πιστοποίησης αρχείο 
αποφοίτων των ΙΕΚ, που έχουν συμμετάσχει σε όλες τις μέχρι σήμερα 
εξετάσεις Πιστοποίησης, καθώς και μια πλήρης Βάση Δεδομένων με όλα 
τα στοιχεία αυτών.
ε. Δημιουργούνται στο τμήμα Προγραμμάτων και Πιστοποίησης ομάδες 
εργασίας, οι οποίες θα έχουν σαν έργο την αναμόρφωση των Ωρολογίων 
και Αναλυτικών Προγραμμάτων των ειδικοτήτων που λειτουργούν στα 
Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ , καθώς και τη σύνταξη Κανονισμών Κατάρτισης 
με τη βοήθεια ερωτηματολογίων.

III. Σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
αποφοίτων των ΙΕΚ

Έχουν συσταθεί ομάδες εργασίες με έργο την καταγραφή και 
κατοχύρωση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων 87 ειδικοτήτων, για την



αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, τον απαιτούμενο 
εργαστηριακό εξοπλισμό και τα προσόντα των εκπαιδευτών, για τη 
σύνταξη κανονισμών κατάρτισης.

Από το Μάϊο του 1995 λειτουργεί στα πλαίσια του ΟΕΕΚ η Εθνική 
Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. Σε αυτήν 
εκπροσωπούνται όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και συμμετέχουν όλα τα 
αρμόδια Υπουργεία, όταν βεβαίως εξετάζονται θέματα της αρμοδιότητάς 
τους. Η Επιτροπή αυτή έχει έργο το συντονισμό για την έκδοση 
Επαγγελματικών Δικαιωμάτων αποφοίτων ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, σχολών ΟΑΕΔ 
και ΙΕΚ και να προωθεί τα σχέδια των Π.Δ. στα αρμόδια Υπουργεία προς 
υπογραφή. Παρά το μικρό χρονικό διάστημα που έχει λειτουργήσει, η 
ανωτέρω Επιτροπή έχει ήδη καταλήξει σε πρώτα πορίσματα για τον 
καθορισμό Επαγγελματικών Δικαιωμάτων σε πολλές από τις ειδικότητες 
που αφορούν τον ΟΕΕΚ.

Έγιναν οι διαδικασίες σύνταξης προδιαγραφών παρακολούθησης 
της αξιολόγησης και της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
εργαστηρίων Πληροφορικής προϋπολογισμού 220.000.000 δρχ.

Έγινε προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, επίπλων γραφείου, 
συσκευών και επίπλων εργαστηρίων, συστημάτων συναγερμού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, ενοικιάσεως φωτοτυπικών μηχανημάτων 
συνολικού ύψους 74.000.000 δρχ.

Συμμετοχή σε προγράμματα:

1) LINGUA
Το πρόγραμμα “Ανάπτυξη της μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της 

Αγγλικής γλώσσας στα Ι.Ε.Κ. με τη χρήση των πολυμέσων” ξεκίνησε τον 
Αύγουστο του 1994 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1995. Η συνολική 
χρηματοδότηση από το LINGUA ήταν 100.000 ecus.

2) TEMPUS - QUALMANC
Ο Ο.Ε.Ε.Κ. χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα TEMPUS για την 

ενέργεια QUALMANC, που αφορά στη δημιουργία ενός Κέντρου Ποιοτικού 
Management στη Βουλγαρία. Το πρόγραμμα είναι τριετές και ξεκίνησε 
τον Σεπτέμβριο του 1994. Η χρηματοδότηση για το 1995 ήταν 12.125 
ecus.

3) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Κατά τη διάρκεια του 1995 πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές 

συναντήσεις με τους ξένους εμπειρογνώμονες του προγράμματος, καθώς 
και με εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ., οι οποίοι είχαν επιλεγεί για το αναφερόμενο 
πρόγραμμα.



4) CEDEFOP
Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικών επισκέψεων του 

CEDEFOP είχαμε αναλάβει την οργάνωση τριών επισκέψεων ειδικών 
επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα κατά τις ημερομηνίες: α) 8- 
12/5/1995, β) 6-10/11/1995 και γ) 4-8/12/1995. Οι επισκέψεις 
ολοκληρώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 1995 και στη συνέχεια συντάχθηκε η 
ετήσια έκθεση, η οποία στάλθηκε στο CEDEFOP στις αρχές του 1996. 
Επίσης ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των 32 Ελλήνων ειδικών 
επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν για το 1996 στις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις του CEDEFOP.

5) SEMEP
Ο Ο.Ε.Ε.Κ. συμμετείχε ως γενικός συντονιστής στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα εξαετούς δράσης για την περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής 
Μεσογείου, με τη στήριξη της UNESCO.

6) ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Ο Ο.Ε.Ε.Κ. στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας 

EMPLOYMENT κατέθεσε στο Υπουργείο Εργασίας 8 προτάσεις, στις 
οποίες συμμετείχε ως συντονιστής ή ως εταίρος.

7) LEONARDO - ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος LEONARDO ο Ο.Ε.Ε.Κ. 

συμμετείχε σε 14 προτάσεις ως εταίρος και σε 3 προγράμματα ως 
συντονιστής.

8) LEONARDO - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Στα πλαίσια του προγράμματος LEONARDO για τις τοποθετήσεις 

νέων σε αρχική επαγγελματική κατάρτιση ο Ο.Ε.Ε.Κ. κατέθεσε στο Εθνικό 
Ινστιτούτο Εργασίας 6 προτάσεις για τις τοποθετήσεις καταρτιζομένων 
των Ι.Ε.Κ. Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Λαμίας, Πάτρας, Αιγάλεω και 1ου 
Θεσσαλονίκης.

9) SOCRATES - LINGUA - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
Στα πλαίσια του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εντάσσεται και η δράση “Κοινά εκπαιδευτικά σχέδια για την 
εκμάθηση ξένων γλωσσών’ΧίΙΝΘυΑ), όπου ενισχύονται και οι ανταλλαγές 
νέων.

10) ΕΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ο Ο.Ε.Ε.Κ. στα πλαίσια του 1996, ως Ευρωπαϊκού Έτους για τη δια 

βίου μάθηση κατέθεσε τρεις προτάσεις στη Γενική Γραμματεία Λαϊκής 
Επιμόρφωσης, που είναι ο εθνικός συντονιστικός φορέας για την 
προαγωγή των θεμάτων της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.



Επιπλέον, συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσ/νίκης, στο Πανόραμα Παιδείας στη διοργάνωση του Συνεδρίου για τη 
φύση.

Για το 1996 ο Ο.Ε.Ε.Κ. προγραμματίζει επιπλέον των ανωτέρω 
δραστηριοτήτων τα εξής:

1. Δημιουργία κέντρου σταδιοδρομίας και απασχόληση του Ο.Ε.Ε.Κ. σε 8 
πόλεις ( Αθήνα - Θεσ/νίκη - Πάτρα - Λαμία - Κομοτηνή ) 
προϋπολογισμού 1,5 δις για το 1996.

2. Δημιουργία Ινστιτούτων εξ αποστάσεως κατάρτισης, προϋπολογισμού 
800.000.000 δρχ. για το 1996 .

3. Διεξαγωγή εξετάσεων για την πιστοποίηση σπουδών δύο φορές το 
χρόνο, αμέσως μετά το πέρας του χειμερινού και θερινού εξαμήνου

0  αντίστοιχα σε 86 ειδικότητες.
4. Χορήγηση 2.000 υποτροφιών ανά εξάμηνο.
5. Αναμόρφωση σπουδών.
6. Δημιουργία βιβλιοθηκών σε Ι.Ε.Κ. προϋπολογισμού 1.000.000δρχ.για το 

1996
7. Ολοκλήρωση μητρώου εκπαιδευτών.
8. Μελέτη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος 

κατάρτισης.
9. Διοργάνωση επίσημων συναντήσεων στα πλαίσια της Ε.Ε. και της
υΝΕεοο

Από συνολικό προϋπολογισμό ύψους 16,5 δις του 1996 που έχει 
υποβάλει ο οργανισμός, τα 4,5 δις προέρχονται από ίδιους πόρους και 2 
δις από ΥΠΕΠΘ.

ΟΕΕΚ: 1ο τετράμηνο του 1996

Θεσμοθετήθηκε η προαιρετική εξαμηνιαία Πρακτική Άσκηση 
των Αποφοίτων ΙΕΚ.

Δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο της πρακτικής άσκησης 
και της επιδότησης των ασκουμένων. Ήδη το μέτρο υλοποιείται, 
αφού οι πρώτοι απόφοιτοι που εξεδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον 
ασκούνται.

Για το έτος 1996 θα επιδοτηθούν 3.000 θέσεις πρακτικής 
άσκησης για ένα σύνολο 6.000 θέσεων που προβλέπεται να 
εγκριθούν.

Θεσμοθετήθηκε η χορήγηση υποτροφιών σε ^  
καταρτιζομένους στα Δημόσια ΙΕΚ (10% των καταρτιζομένων στα 
δημόσια ΙΕΚ θα λάβουν υποτροφία). Ήδη έχει ολοκληρωθεί η



διαδικασία για τη χορήγηση των υποτροφιών στους δικαιούχους 
καταρτιζόμενους για το εαρινό εξάμηνο 1996.

Θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 
πιστοποίησης.

Διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία οι εξετάσεις 
πιστοποίησης για το 1996 (περίοδος Απριλίου - Μαϊου). 
Πιστοποιήθηκαν περίπου 15.000 απόφοιτοι.

Υλοποιείται ο θεσμός των Κέντρων Σταδιοδρομίας, ενός 
πρωτοποριακού θεσμού, που θα προσφέρει σημαντική μέριμνα 
στους καταρτιζομένους και αποφοίτους των ΙΕΚ.
Ήδη το πρώτο Κέντρο θα λειτουργήσει εντός των προσεχών 
ημερών στην Κομοτηνή.

Ιδρύθηκαν 15 Βιβλιοθήκες σε αντίστοιχα Δημόσια ΙΕΚ της 
χώρας, ενώ σύντομα θα ιδρυθούν και άλλες, ώστε να καλυφθούν 
πλήρως οι υπάρχουσες ανάγκες.

Εκδόθηκαν αποφάσεις με τις οποίες επιδοτούνται 
καταρτιζόμενοι Έλληνες Μουσουλμάνοι και ομογενείς εκ 
Γεωργίας στο Νομό Ξάνθης, για να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η 
κατάρτισή τους.

2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θεσμοθετήθηκε η επέκταση των σκοπών του ειδικού 
λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας έτσι, ώστε να 
αξιοποιηθούν καλύτερα τα κονδύλια του δευτέρου Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης.

Πραγματοποιήθηκε (8 Μαΐου 1996) η τρίτη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης, κατά τη διάρκεια της οποίας 
συζητήθηκαν 14 προτάσεις δελτίων ενεργειών και εγκρίθηκαν 12 
απ' αυτές, ενώ άλλες 2 θα προχωρήσουν για έγκριση με τη 
γραπτή διαδικασία.

Τα ποσά που δεσμεύονται μετά από τις εγκρίσεις αυτές 
υπερβαίνουν τα 130 δισεκατ. δρχ, ενώ άλλα 40 δισεκ. δρχ 
αναμένουν τα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας.

Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση

Ξένες Γλώσσες
Εγκρίθηκε το δελτίο ενέργειας με προϋπολογισμό 26 δις. 

δρχ (ΕΚΤ 24 και ΕΤΠΑ 2). Το ΠΙ αρχίζει να οργανώνεται για τη 
διαμόρφωση των επιμέρους έργων. Η ενέργεια θα 
επαναξιολογηθεί το 1997.



Επαγγελματικός προσανατολισμός (στα σχολεία)
Εγκρίθηκε το δελτίο ενέργειας με προϋπολογισμό 6 δις δρχ. 

Το ΠI και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζουν να 
οργανώνονται για τη διαμόρφωση των επιμέρους έργων. Η 
ενέργεια θα επαναξιολογηθεί το 1997.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Το δελτίο ενέργειας (προϋπολογισμού 35 δις δρχ) που 

παρουσιάστηκε στην πρόσφατη Επιτροπή Παρακολούθησης θα 
συμπληρωθεί με την ανάλυσή του σε δελτία ενεργειών και θα 
υποβληθεί σε αξιολόγηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

Σχολικές βιβλιοθήκες
Εγκρίθηκε το δελτίο ενέργειας προϋπολογισμού 21 δις 

δρχ.(50% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ) και διαμορφώνεται η προκήρυξη για την 
Φ πρόσληψη διαχειριστή του έργου.

Προγράμματα κινητικότητας
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας, προϋπολογισμού 7,7 δισ. 

δρχ. περίπου. Τέθηκε σε λειτουργία ο μηχανισμός για την 
κατάρτιση του κανονισμού εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών 
και τη σύνταξη σχετικού οδηγού.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Προγράμματα σπουδών - συγγράμματα
Επιτροπή ειδικών που έχει συγκροτηθεί για τη διαμόρφωση 

νέου πλαισίου παροχής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, 
αναμένεται εντός των ημερών να παραδώσει την εισήγησή της. 

Φ Με βάση αυτή θα διατυπωθεί και το δελτίο της ενέργειας.

Βιβλιοθήκες
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας που περιλαμβάνει έργα 

ΕΚΤ συνολικού προϋπολογισμού 23 δις δρχ. Τα έργα 
επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση προτάσεων που υπέβαλαν τα 
ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Σ' αυτά προστίθενται έργα ΕΤΠΑ ύψους 7 δις δρχ. 
περίπου. Η ενέργεια θα επαναξιολογηθεί το 1997

Πληροφορική (ηλεκτρονικά δίκτυα)
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας που περιλαμβάνει έργα 

ΕΚΤ συνολικού προϋπολογισμού 16,5 δις δρχ. Τα έργα 
επελέχθηκαν μετά από αξιολόγηση προτάσεων που υπέβαλαν τα 
ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Σ' αυτά προστίθενται έργα ΕΤΠΑ ύψους 2 δις 
δρχ περίπου. Η ενέργεια θα επαναξιολογηθεί το 1997.



Πρακτική άσκηση φοιτητών - σπουδαστών
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας, με προϋπολογισμό 

ύψους 7 δις δρχ. Εγκρίθηκε επίσης ο κατάλογος των έργων 
“πρακτικής άσκησης” που προέκυψε μετά από αξιολόγηση 
προτάσεων που υπέβαλαν τα ιδρύματα, ύψους 1770 εκατ. δρχ. 
Ετοιμάζεται νέα προκήρυξη για το υπόλοιπο ποσό.

Επανακατάρτιση διοριστέων δασκάλων που σπούδασαν στο 
εξωτερικό.

Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας με τροποποίηση του 
προϋπολογισμού (1,7δις δρχ)

Οργανωτικός και διοικητικός εκσυγχρονισμός-τεχνική 
βοήθεια

Εκπαίδευση διοικητικών στελεχών
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας για την εκπαίδευση του 

προσωπικού του ΥΠΕΠΘ

Τεχνική Βοήθεια
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας, ύψους 2,8 δις δρχ και ο 

εξαμηνιαίος προϋπολογισμός.

Εξοπλισμός - μηχανοργάνωση
Έχει γίνει ο διαγωνισμός για την α' φάση της προμήθειας 

του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΥΠΕΠΘ και ολοκληρώθηκε 
η διαδικασία επιλογής

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έχει δημιουργήσει ένα 

σταθερό δίκτυο επικοινωνίας με όλες τις πολιτικές και κοινωνικές 
οργανώσεις νέων. Είναι γνωστά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας σε σχέση με την εκπροσώπησή της 
στους Ευρωπαϊκούς Διεθνείς Οργανισμούς, εφόσον δε διαθέτει 
ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας.

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τις 
πολιτικές νεολαίες και τις μη - κυβερνητικές οργανώσεις 
διαμόρφωσε τα βασικά θεσμικά χαρακτηριστικά του οργάνου 
αυτού υπό τη μορφή σχεδίου νόμου και άνοιξε ένα κύκλο 
προβληματισμού, με στόχο τη θεσμοθέτηση του Εθνικού 
Συμβουλίου Νεολαίας το αργότερο εντός του 1996.



Πολυδύναμοι σταθμοί νεολαίας
Η Γ.Γ.Ν.Γ. προώθησε τη δημιουργία ενός νέου θεσμού του 

Πολυδύναμου Σταθμού Νεολαίας, που θα λειτουργεί ως 
αυτόνομος σχηματισμός της συλλογικής δράσης των Νέων. Αυτοί 
οι Σταθμοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Κέντρα Πληροφόρησης 
και Έρευνας, Κέντρα αναφοράς και στήριξης ομάδων νέων που 
μειονεκτούν και αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού 
αποκλεισμού, Κέντρα διοργάνωσης πολιτιστικών και μορφωτικών 
εκδληλώσεων.
Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της υλοποίησης 
σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Νομαρχίες της Χώρας.

Ευρωπαϊκή εκστρατεία των νέων κατά του ρατσισμού

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας των Νέων κατά 
του Ρατσισμού που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
συγκροτήθηκε και στην Ελλάδα Εθνική Επιτροπή κατά του 
Ρατσισμού, με συντονιστή του έργου της τη Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς. Το έργο και οι πρωτοβουλίες της Εθνικής Επιτροπής 
έχουν βρει τη γενική επιδοκιμασία και αναγνώριση. Διοργανώθηκε 
σειρά εκδηλώσεων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, το Μάρτιο του 1995 και του 1996, και 
υπήρξε αποφασιστική συμμετοχή της Ελληνικής Εθνικής 
Επιτροπής στην υλοποίηση της αντιρατσιστικής εβδομάδας των 
νέων της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον 
Ιούλιο του 1995.

Παράλληλα με τις επίσημες εκδηλώσεις η Γ.Γ.Ν.Γ. έχει πάρει 
μία σειρά πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής, 
πολιτιστικές, οικονομικής στήριξης ομάδων που υφίστανται 
κοινωνικό αποκλεισμό και στήριξε το Παγκόσμιο Συνέδριο για το 
Ρατσισμό που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη τον Μάϊο του 1995 
τα Πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδος.

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Κατά τη διετία 1994 - 1996 η Γ.Γ.Ν.Γ. καλύπτει την εθνική 
συμμετοχή στα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εργασίας 
προγράματα στο πλαίσιο της "Πρωτοβουλίας Απασχόλησης" 
(Now, Youth Start, Horizon), στα προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης των Π.Ε.Π., και συμμετέχει στο πρόγραμμα 
ανταλλαγών νέων και παροχής εθελοντικών υπηρεσιών Youth for 
Europe.

Τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχει η 
Γ.Γ.Ν.Γ. έχουν κύριο στόχο τον προσανατολισμό στην



αυτοαπασχόληση, την προετοιμασία για ίδρυση συνεταιρισμών, 
για επιχειρηματικές και παραγωγικές πρωτοβουλίες, κατάρτιση 
στελεχών για τον ιδιωτικό τομέα, κατάρτιση νέων αγροτών σε 
νέες αγροτικές καλλιέργειες και ανάπτυξη της αποδοτικότητας 
των παραδοσιακών αγροτικών καλλιεργειών, προγράμματα για τη 
ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των ευπαθών ομάδων της 
νεολαίας (Τσιγγάνοι, παλινοστούντες, νέοι εξαρτημένοι από 
ηρωίνη, αποφυλακισμένοι και φυλακισμένοι, άνεργες νέες 
γυναίκες).

Οι σημαντικότερες επιμέρους ενέργειες που έχουν 
υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς την 
τελευταία διετία παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής :

Πρόγραμμα πολιτιστικής εμψύχωσης "ΑΙΓΑΙΟ".
Πολυδιάστατο πολιτιστικό ταξίδι γνώσης που διαρθρώνεται πάνω 
σε μικρόκοσμους, αναβιώνοντας χώρους και εποχές της 
αιγαιοπελαγίτικης θάλασσας.

Πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας 
Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, φοιτητές παιδαγωγικών σχολών, 
γονείς αλλά και ευρύτερο κοινό. Ολοκληρώθηκε στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη και θα μεταφερθεί στο Βόλο.

Πρόγραμμα προώθησης βιβλίου και αναγνωστικής 
συμπεριφοράς μαθητών δημοτικών σχολείων "Μπλε Σάκος". 
Πιλοτικό πρόγραμμα κινητής βιβλιοθήκης, που εφαρμόστηκε σε 
μαθητές Ε' και ΣΤ' τάξης των Δημοτικών Σχολείων των δήμων 
Χαϊδαρίου και Αγ. Βαρβάρας.

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Αρχαίου Δράματος και 
Σύγχρονου Θεάτρου. Θεσμός που διοργανώνεται ετησίως, με τη 
συμμετοχή Γυμνασίων και Λυκείων απ' όλη τη χώρα, την Κύπρο 
και τον απόδημο ελληνισμό.

Επαναδραστηριοποιήθηκε το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής 
Νεολαίας, η λειτουργία του οποίου εγκαινιάστηκε με την 
παρουσίαση των τεσσάρων νέων μελετών που εκδόθηκαν κατά 
το 1994.

Πρόγραμμα χορήγησης θεατρικών εισιτηρίων σε μαθητές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 18 
θέατρα της Αθήνας και 9 ΔΗΠΕΘΕ και διανεμήθηκαν 70.000 
εισιτήρια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Γυμνασίων και Λυκείων 
σε όλη τη χώρα.

Πραγματοποιήθηκε συνέδριο για τη διδασκαλία της 
Ελληνικής Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πραγματοποιήθηκε Συνέδριο σε συνεργασία με την 
ΙΙΝΕΘΘΟ για την πολιτιστική ταυτότητα των Νέων.



Κοινωνική συμμετοχή
Πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα χειμερινών διακοπών για 

Νέους που περιελάμβανε τριήμερες εκδρομές, σε συνεργασία με 
την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων.

Πρόγραμμα "Νέοι και Βουνό", που αφορούσε παιδιά ηλικίας 
10-18 χρόνων μαθητές και μη, για δραστηριότητες ορειβασίας, 
σπηλαιολογίας και χιονοδρομίας, σε συνεργασία με ορειβατικούς, 
σπηλαιολογικούς συλλόγους και Ο.Τ.Α.

Προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, 
πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας σε 30 
γυμνάσια και λύκεια, μέσω του οποίου ενημερώθηκαν οι μαθητές, 
κινητοποιήθηκαν και πρόσφεραν 1.000 μονάδες αίματος. Στον 
τομέα των ατόμων με ειδικές ανάγκες η Γ.Γ.Ν.Γ. στήριξε την 

φ προσπάθεια του Θεάτρου Κωφών, ολοκλήρωσε την κατάρτιση 
είκοσι νέων σε προγράμματα οργάνωσης κατασκηνωτικών χώρων 
για άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε 
συνεννόηση με το Υπουργείο Γεωργίας και το ΥΠΕΧΩΔΕ για την 
παραχώρηση δασικής έκτασης με στόχο τη δημιουργία της 
αντίστοιχης κατασκήνωσης και τέλος στήριξε προγράμματα του 
VERY SPECIAL ARTS HELLAS και της Εταιρίας Σπαστικών.

Σε συνεργασία με το ΚΕΕΛ πραγματοποιήθηκαν 
προγράμματα ενημέρωσης για το AIDS σε στρατιωτικές σχολές 
καθώς και σε φυλακές ανηλίκων. Στις φυλακές και στα 
σωφρονιστικά καταστήματα ανηλίκων πραγματοποιήθηκαν ακόμη 
μουσικές συναυλίες, με στόχο τη διασκέδαση των έγκλειστων 
νέων.

Πρόγραμμα συνεργασίας με τη ΓΣΕΕ το οποίο ήδη 
φ υλοποιείται για τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων σε κάθε νομό 

για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα του AIDS και των 
Ναρκωτικών.

Για το πρόβλημα των εξαρτησιογόνων ουσιών, ο τρόπος 
παρέμβασής μας είχε και έχει διττό χαρακτήρα. Από τη μια μεριά 
στηρίξαμε προγράμματα ενημέρωσης και έρευνας, σε συνεργασία 
με τους OTA και τους πανεπιστημιακούς φορείς της χώρας και 
από την άλλη προγράμματα αντιμετώπισης των εξαρτημένων από 
τοξικές ουσίες ατόμων και των ατόμων που παρακολουθούν 
προγράμματα απεξάρτησης. Έχουμε καταφέρει να
δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο άριστης συνεργασίας με τις 
θεραπευτικές κοινότητες που υπάρχουν - τις οποίες και 
ενισχύουμε οικονομικά -, και με τον ΟΚΑΝΑ, υλοποιώντας σειρά 
προγραμμάτων του Κοινωνικού Ταμείου, ενταγμένα στο 
λειτουργικό πρόγραμμα HORIZON για πρόληψη, ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση, στήριξη εξαρτημένων και απεξαρτημένων 
ατόμων, καθώς και προγράμματα κοινωνικής επανένταξης.



Εκδηλώσεις διεθνούς συνεργασίας και πληροφόρησης
Έχουμε ενεργοποιήσει μια σειρά άρθρων από 

υπογεγραμμένα κατά το παρελθόν πρωτόκολλα συνεργασίας 
(Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία), για θέματα που αφορούν 
απασχόληση νέων, άτομα με ειδικές ανάγκες, εξαρτησιογόνες 
ουσίες, έχουμε ανανεώσει άλλα (Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία), 
ενώ βρισκόμαστε στη διαδικασία σύναψης νέων (Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Κύπρο, Ρωσία). Ειδικότερα, με την Κύπρο έχει ήδη 
υπογράφει το αντίστοιχο πρωτόκολλο συνεργασίας.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Δήμους Μπολώνιας 
και Ρώμης για τη δημιουργία κέντρων πληροφόρησης και 
υποδοχής εξωκοινοτικών αλλοδαπών στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής εκστρατείας κατά του Ρατσισμού και της
Ξενοφοβίας.

Πρόγραμμα Youth of Europe. Το πενταετές αυτό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα που ολοκληρώνεται για πρώτη χρονιά στις 31/5/1996, 
έχει ήδη ολοκληρώσει την πρώτη φάση-δράση του, που 
αφορούσε ανταλλαγές νέων στην Ε.Ε., βρίσκεται σε εξέλιξη η 
δεύτερη δράση για δημιουργικές πρωτοβουλίες νέων, ενώ 
αρχίζουν και τα προγράμματα - δράσεις που αφορούν 
δραστηριότητες παροχής εθελοντικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) 
διοργανώθηκε FORUM Απόδημων Νέων.

Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και απασχόληση
Πραγματοποιήθηκε συμπόσιο σε συνεργασία με το 

ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα "Οικολογία - Κοινωνία - Εκπαίδευση", που 
αποσκοπούσε στην αποσαφήνιση των σχέσεων και 
αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στην επιστήμη της οικολογίας, την 
Ελληνική κοινωνία και την οικολογική περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. Συμμετείχαν πολλοί πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί 
και μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Οργανώθηκε η έρευνα - πιλότος από τα πανεπιστήμια 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την επίδραση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών κοινωνιών, 
αντιπροσωπευτικών περιοχών της Αθήνας, στη διαμόρφωση 
απόψεων, στάσεων και συμπεριφορών των νέων σε σχέση με το 
αστικό και φυσικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
αυτής θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Γιορτή του Βιβλίου στο 
Πεδίο του Άρεως, οργανώθηκε έκθεση ανακύκλωσης και έκθεση 
οικολογικής αφίσας με τη συμμετοχή δεκάδων σχολείων από την 
Αττική.



Βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα πυροπροστασίας 
Πάρνηθας και Πεντέλης, σε συνεργασία με τους Εθελοντές 
Δασοπροστασίας Αττικής και το Σύνδεσμο Προστασίας και 
Ανάπλασης Πεντέλης, το οποίο θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης δραστηριοποιήθηκε 
στους παρακάτω τομείς παρέμβασης, που αποτελούν και τα κύρια πεδία 
δράσης της.
• Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Άτυπη επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων.
• Κοινωνική- πολιτιστική επιμόρφωση

Σ’όλη τη χώρα λειτουργούν 300 κέντρα επιμόρφωσης, τα οποία 
υπάγονται στις ΝΕΛΕ που πλέον ανήκουν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Λ.Ε

Την τελευταία 2ετία η Γ.Γ.Λ.Ε. υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα :

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝ ΝΟΣΤΟ ΥΝΤΕΣ
Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλο το φάσμα των 

παλιννοστούντων (Ποντίων, Βορειοηπειρωτών, Ελλ.Πολ.Προσφύγων, 
Δ.Ευρώπης κ.α.)

Απογευματινά προγράμματα γλωσσικής επιμόρφωσης
Τα προγράμματα απευθύνονται σε παλιννοστούντες- Πόντιους στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία- στις ΝΕΛΕ Αθήνας, Α.Αττικής, Δ.Αττικής, 
Πειραιά, Αχάϊας, Μαγνησίας, Λάρισας, Πιερίας, Κοζάνης, Ημαθίας, 
Θεσ/νίκης, Πέλλας, Κιλκίς, Τρικάλων, Χαλκιδικής, Σερρών, Δράμας, 
Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Περιοχές δηλαδή που 
συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των Παλιννοστούντων.
Τα προγράμματα κυρίως περιλαμβάνουν :
α) εκμάθηση Νεοελληνικής γλώσσας 
β) μαθήματα Ιστορίας, Λογοτεχνίας, Γεωγραφίας
γ) πληροφόρηση για τις λειτουργίες του Ελληνικού κράτους και των 
Υπηρεσιών του.
δ) ενημερώσεις από Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς σε θέματα που τους 
απασχολούν



Προγράμματα για Παλιννοστούντες εντασσόμενα στην Κοινοτική 
Πρωτοβουλία Employment-Horizon

Πέραν της Εθνικής συμμετοχής η ΓΓΛΕ συμμετέχει σε 3 
προγράμματα συνεργασίας με άλλους φορείς με δράσεις κύρια στο Μέτρο 
“ Διάδοση - Πληροφόρηση” (Υλικά πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και 
διάχυσης του προγράμματος, Δίκτυα πληροφόρησης, Ημερίδες κ.α.)

Προγράμματα εντασσόμενα στο Λ.Π. Καταπολέμησης του 
Αποκλεισμού_από την Αγορά Εργασίας του ΕΓΚΠΣ.

Ηδη έχουν εγκριθεί προγράμματα για τη Γ.Γ.Λ.Ε.:
α) πρόγραμμα που επεξεργάστηκε και υπέβαλε η ίδια ΓΓΛΕ, καθώς και
β) προγράμματα συνεργασίας με άλλους φορείς. Συμμετοχή σε εταιρικές 
σχέσεις με συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο προκατάρτισης και 
συνοδευτικών μέτρων.

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
Τα προγράμματα βρίσκονται σε ανάπτυξη στους Νομούς Δ.Αττικής, 

Θεσ/νίκης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ημαθίας, Πέλλας, Καρδίτσας, 
Χίου, Λέσβου, Αχαΐας, Αργολίδας, Κεφαλονιάς, Αιτωλ/νίας, Μεσσηνίας, 
Λάρισας, Αρτας, και Κορινθίας.

Η όλη παρέμβαση κινείται πάνω σε τρεις άξονες:

1ος ΑΞΟΝΑΣ
α) Αλφαβητισμός Τσιγγάνων Ενηλίκων
β) Αλφαβητισμός παιδιών Τσιγγάνων με στόχο την ένταξη τους στο 

Φ  επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα
γ) Αντίστοιχες κοινωνικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες.
δ) Υποδομή και εκπαιδευτικά μέσα.

2ος ΑΞΟΝΑΣ
α) Επιμόρφωση επιμορφωτών που εργάζονται στο χώρο των Τσιγγάνων.
β) Επιμόρφωση επαγγελματιών που έρχονται συχνά σε επαφή με 
Τσιγγάνους (π.χ Δάσκαλοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Στελέχη 
Κοιν.Υπηρεσιών κ.α.)

3ος ΑΞΟΝΑΣ
Ευαισθητοποίηση του κοινού με στόχο τη μείωση των 

προκαταλήψεων απέναντι στους Τσιγγάνους και αντίστροφα.



Δράσεις:
Παραγωγή 30λετττης ταινίας με τίτλο “Στην Άκρη της Πόλης”. Θέμα 

της ταινίας είναι η ζωή και τα πρβλήματα των Ελλήνων Τσιγγάνων. Η 
ταινία (η οποία έχει υποτιτλιστεί και στα Αγγλικά) προβλήθηκε για πρώτη 
φορά στο Διεθνές Συμπόσιο για την Εκπαίδευση των Τσιγγάνων (Αθήνα, 
Απρίλιος 1995) και, στη συνέχεια, σε πλήθος σεμιναρίων και εκδηλώσεων 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έκδοση σειράς 6 βιβλίων, με θέματα:
Οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα. Ιστορία - Πολιτισμός
Η εκπαίδευση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα
Προκαταλήψεις και Στερεότυπα. Δημιουργία και Αντιμετώπιση
Ρατσισμός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας 

ιδεολογίας και μιας πρακτικής
Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία 

διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση - Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Παράλληλα με τις δραστηριότητες των ΝΕΛΕ, η ΓΓΛΕ κινείται εξ ίσου 
σ' αυτή την κατεύθυνση, με μία σειρά δραστηριοτήτων.
Σημειώνεται η συνεργασία με την UNESCO η οποία αφ'ενός επιδότησε 
την αξιολόγηση του διδακτικού υλικού που παρήγαγε η ΓΓΛΕ, αφ'ετέρου 
επιδότησε διεθνές συμπόσιο με θέμα την εκπαίδευση των παιδιών των 
Τσιγγάνων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1995.
Η αξιολόγηση του διδακτικού υλικού γίνεται σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επίσης η ΓΓΛΕ διατηρεί επαφές και αναπτύσσει συνεργασίες με 
φορείς κρατών μελών της για ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και με το 
Κέντρο Τσιγγάνικών Μελετών και Ερευνών του Πανεπιστημίου του 
Παρισιού απ' το οποίο εκπορεύονται οι θεωρητικές κατευθύνσεις και η 
φιλοσοφία που διέπει τα προγράμματα για τους Τσιγγάνους.

Προγράμματα για Τσιγγάνους που εντάσσονται στο ΕΓΚΠΣ και στην 
Κοινοτική Πρωτοβουλία Employment-Horizon και στο Πρόγραμμα 
Δράσης Socrates

Σχετικά με τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 
(επιδοτούμενα) για Τσιγγάνους, ήδη συμμετέχουμε στην εταιρική σχέση με 
ανάληψη επιμέρους δράσης στο πρόγραμμα Access to Life, στα πλαίσια 
της πρωτοβουλίας Απασχόληση - HORIZON. Πρόκειται για πρόγραμμα 
που υλοποιείται στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Μέσω του προγράμματος, 
Τσιγγάνοι θα εκπαιδευτούν, για να στελεχώσουν Κέντρα Πληροφόρησης 
και Υποστήριξης Τσιγγάνων, που προβλέπεται να δημιουργηθούν από το 
ίδιο πρόγραμμα.



Ακόμα η ΓΓΛΕ υποστηρίζει το Πανελλαδικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υποστήριξης των Ελλήνων Τσιγγάνων, που ιδρύθηκε πρόσφατα με 
πρωτοβουλία του Δήμου Μενεμένης και στόχο έχει την ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τους Ο. Τ. Α. της χώρας στα όρια των οποίων 
διαβιούν Τσιγγάνοι για την υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των Ελλήνων 
Τσιγγάνων.

Σχετικά με το πρόγραμμα SOCRATES έχουν εγκριθεί δύο 
προγράμματα που θα υλοποιηθούν το 1996
α) Πρόγραμμα Ενδιαμέσων (mediators) Τσιγγάνων
β) Πρόγραμμα έκδοσης πρακτικών συμποσίου

Παράλληλα έχουμε δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή μας ως 
εταίροι σε διακρατικές συνεργασίες με την Αγγλία και Ιταλία σε 
προγράμματα Τσιγγάνων.

3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ

Για πρώτη φορά από το 1994 η ΓΓΛΕ προχωρεί στο σχεδίασμά και 
την ανάπτυξη προγραμμάτων στο χώρο της μετασωφρονιστικής πολιτικής.

Για το λόγο αυτό συνεργάστηκε με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα καθώς 
και κοινωνικούς φορείς που εμπλέκονται στο πεδίο της 
μετασωφρονιστικής μέριμνας.

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με το σχεδίασμά και τη διεξαγωγή 
έρευνα αγοράς εργασίας στην περιοχή της Β.Ελλάδας, χρηματοδοτούμενη 
από τη ΓΓΛΕ.

Η έρευνα αποσκοπούσε στον εντοπισμό, την καταγραφή και την 
αξιολόγηση των όρων διεξαγωγής προγράμματος για την κατάρτιση και 
την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων και προχώρησε στην 
επισήμανση των φορέων και υπηρεσιών που μπορούν να συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου για το σκοπό αυτό.

Προγράμματα που εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία 
Employment-Horizon
1. Πρόγραμμα ΛΥΣΙΔΕΣΜΗ για αποφυλακισμένες γυναίκες

2. Πρόγραμμα ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ για ανήλικους παραβάτες·
Προγράμματα που εντάσσονται στο Λ.Π Καταπολέμησης του 
Αποκλεισμού από_την Αγορά Εργασίας του Β'ΚΠΣ

•¿%.

Ηδη έχουν εγκριθεί προγράμματα για τη Γ.Γ.Λ.Ε:
α) πρόγραμμα που επεξεργάστηκε και υπέβαλε η ίδια ΓΓΛΕ καθώς και



β) προγράμματα συνεργασίας με άλλους φορείς- συμμετοχή σε εταιρικές 
σχέσεις με συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο προκατάρτισης και 
συνοδευτικών μέτρων.

4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ"

Το πρόγραμμα "Παιδί και Αυτοκίνηση", απευθύνεται σε γονείς που 
έχουν παιδιά κυρίως προσχολικής και σχολικής ηλικίας και στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους πάνω σε βασικά θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής.

Για τις ανάγκες του προγράμματος, έχει εκπονηθεί ειδικό 
επιμορφωτικό υλικό από τη Γ.Γ.Λ.Ε. (βιντεοταινία, υποστηρικτικός 
φάκελος που περιέχει θεωρητικό ενημερωτικό υλικό, αφίσσα, φυλλάδιο).

5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εχει υποβληθεί πρόγραμμα για χρηματοδότηση στην ΟΥΝΕΣΚΟ, 

με θέμα "Παιδί και Περιβάλλον".

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους γονείς (Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), με στόχο την ευαισθητοποίησή τους στα 
θέματα της περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης.

6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ”

Στα πλαίσια των δράσεων της Γ.Γ.Λ.Ε. στο χώρο των Ενόπλων 
Δυνάμεων λειτουργούν τμήματα αλφαβητισμού και συμπλήρωσης βασικής 
παιδείας, με συμμετοχή οπλιτών, σε μονάδες παραμεθόριων περιοχών 
όπου ο χρόνος παραμονής των στρατευμένων επαρκεί για την 
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Πραγματοποιούνται :
• Επιμορφωτικές διαλέξεις στο σύνολο σχεδόν των στρατιωτικών 

μονάδων της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση (μεγαλύτερη συχνότητα) στις 
μονάδες ακριτικών περιοχών.

■ Διήμερα σεμινάρια ή ημερίδες στις έδρες μεγάλων στρατιωτικών 
σχηματισμών.

■ Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τοπικές επιμορφωτικές επισκέψεις 
στρατευμένων.

7) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στήριξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας (κυρίως της θεατρικής) με :



α) Περιφερειακά και τοπικά σεμινάρια σε συντονιστές και μέλη 
ερασιτεχνικών ομάδων.
β) Τη Συνάντηση Ερασιτεχικών Θιάσων Αιγαίου και άλλες ανάλογες 
συναντήσεις ερασιτεχνών.
γ) Τη συνεργασία με τις ΝΕΛΕ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία 
των προγραμμάτων πολιτισμού.
δ) Την παρέμβαση, για ανταλλαγή ερασιτεχνικών σχημάτων μεταξύ των 
ΝΕΛΕ.
ε) Τη διοργάνωση πολιτιστικών εβδομάδων ή δεκαημέρων.

8) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

• Σεμινάριο για δημοσιογράφους που δουλεύουν σε τηλεοπτικούς 
σταθμούς της Καβάλας, Ξάνθης και Κομοτηνής.

• 9η ετήσια εκδήλωση - Φεστιβάλ, αφιερωμένη στο Ντοκυμαντέρ. Η 
εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινσιτούτο Αθηνών.

• ΙΟήμερα ραδιοφωνικά σεμινάρια που ξεκίνησαν το ‘95 και 
πραγματοποιήθηκαν σε 6 πόλεις της περιφέρειας.

• Ετοιμάζεται η διοργάνωση του σεμιναρίου Φωτογραφίας (επιμόρφωση 
επιμορφωτών) που γίνεται κάθε χρόνο σε 2 πόλεις της περιφέρειας.

9) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στα πλαίσια του Κανονισμού της ΕΟΚ 815/84 έχουν δημιουργηθεί 4 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) στην περιφέρεια της Αττικής. 
Οι καταρτίσεις που γίνονται στα ΚΕΚ αυτά αφορούν :
1. ΚΕΚ Χαϊδαρίου : τεχνικές ειδικεύσεις στους τομείς του Πολιτισμού και 

των Μ.Μ.Ε., του Περιβάλλοντος και των νέων Τεχνολογιών.
2. ΚΕΚ Μοσχάτου : ειδικεύσεις στις Γραφικές Τέχνες.
3. ΚΕΚ Μάνδρας : ειδίκευση στην Υφαντική.
4. ΚΕΚ Αγ. Αναργύρων : ειδικεύσεις στην κατασκευή και συντήρηση 

συστημάτων ηλιακής ενέργειας.
Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται επίσης στην 
περιφέρεια από τις Ν.Ε.Λ.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΡΑΣΗΣ LEONARDO ΚΑΙ SOCRATES

1. Συμμετοχή στο διακρατικό πρόγραμμα ACROSS (LEONARDO) για την 
παραγωγή καινοτόμου εκπαιδευτικού πακέτου για την κατάρτιση



programme managers. Διακρατικός συντονιστής του Προγράμματος 
είναι ο Οργανισμός ADF Δανίας και συνεταίρος μας σε εθνικό επίπεδο 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Τράπεζα Πειραιώς.

2. Συμμετοχή στο διακρατικό πρόγραμμα “Μεσογειακές διαδρομές” που 
υπεβλήθη από την περιοχή της Τοσκάνης στα πλαίσια του SOCRATES. 
Διακρατικοί εταίροι είναι η Τοσκάνη, η Καταλονία και η Ελλάδα.Στόχος 
του προγράμματος είναι η παραγωγή παιδαγωγικού οδηγού για την 
περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση του ευρωπαίου πολίτη.

3. Συμμετοχή στο Δίκτυο για την εκπαίδευση του Ευρωπαίου πολίτη στα 
πλαίσια του προγράμματος δράσης SOCRATES / Εκπαίδευση 
Ενηλίκων.

12) ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΓΛΕ

Συμμετοχή στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Λειτουργικών 
Προγραμμάτων του Β’ Κ.Π.Σ. (Αρχικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, 
Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από 
την Αγορά Εργασίας) και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Employment 
και Adapt)

Συντονισμός σε Εθνικό επίπεδο των ενεργειών του Ευρωπαϊκού 
Έτους της δια βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συμμετοχή στην 
Ad hoc Επιτροπή στις Βρυξέλλες για το ίδιο θέμα.



Φεβρουάριος -Μάιος 1996

1. Εθνικό Απολυτήριο
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τη θεσμοθέτηση του 

Εθνικού Απολυτηρίου σε συνεργασία με το Π.Ι. και τους 
ενδιαφερομένους φορείς και μετά από εκτενή διάλογο και 
ανταλλαγή απόψεων.

Η ανακοίνωση της τελικής πρότασης του Υπουργείου θα 
γίνει μέχρι τέλη Μαΐου 1996. Στόχος μας να θεσμοθετηθεί εντός 
του θέρους, ώστε να αρχίσει η σταδιακή εφαρμογή του το 
Σεπτέμβριο του 1996.

Θα αφορά τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α' τάξη 
Λυκείου του σχολικού έτους 1996-1997

2. Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό και Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση.

Ψηφίστηκε το Μάϊο ο σημαντικός Νόμος για τον Απόδημο 
Ελληνισμό και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Ο Νόμος αυτός,που είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτατου 
διαλόγου με φορείς της ομογένειας αλλά και με το νεοεκλεγέν 
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, δημιουργεί ήδη τις 
προϋποθέσεις για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού σε 
όλο τον κόσμο και ενισχύει παράλληλα την πολιτιστική 
ιδιαιτερότητα και τις παραδόσεις που δημιούργησαν οι Έλληνες 
στον τόπο διαμονής τους.

Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο έχει ως βασικούς άξονες 
εκπαιδευτικής πολιτικής:

Την αναβάθμιση της Ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού στο ομογενείς του εξωτερικού απανταχού της γης.

Την αναβάθμιση των σχέσεων των ομογενών του 
εξωτερικού με την Ελλάδα και με τους φορείς εκείνους κυρίως, 
που μπρούν αποτελεσματικά να συμβάλουν στη διατήρηση της 
ελληνικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας ως μέρος μιας 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Την προώθηση της Ελληνικής γλώσσας και αναβάθμιση του 
ρόλου της και στους μη-Έλληνες, όπου αυτό είναι δυνατό.

Την σύνδεση του ελλαδικού ελληνισμού με τον ελληνισμό 
της διασποράς μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε να 
μπολιασθεί η Ελλάδα με πολιτιστικά στοιχεία και τεχνογνωσία 
των Ελλήνων του εξωτερικού.

Την αξιοποίηση από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των 
νέων στοιχείων που φέρνουν άλλοι λαοί στην χώρα μας και την 
εύρυθμη ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
κοινωνία.



Είναι ένα ευέλικτο πλαίσιο που επιτρέπει στην ελληνική 
πολιτεία να βρεθεί δίπλα στον Απόδημο Ελληνισμό, στον Έλληνα 
παλλινοστούντα, στον φιλέλληνα του εξωτερικού και στον μη- 
Έλληνα μετανάστη που κατοικεί στην χώρα μας, να επικοινωνεί, 
να συνεργάζεται και να ενισχύει τις προσπάθειές του.

Ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και 
διαττολιτισμικής εκπαίδευσης ,που ως κύριο στόχο έχει τη 
μελέτη και έρευνα των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν την 
ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και την ευθύνη εκτέλεσης 
ποικίλων προγραμμάτων.

Αναγνωρίστηκε το Πανεπιστήμιο της Κύπρου ως 
Ανώτατο Αυτοδιοικούμενο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ομοταγές με 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Αυτό, πέραν 
της τυπικής, έχει και εθνική σημασία.

Ιδρύθηκε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών
με έδρα την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Παραρτήματά του 
μπορούν να λειτουργούν σε πόλεις της ημεδαπής και αλλοδαπής. 
Σκοπός του κυρίως η φοίτηση αλλά και η έρευνα σε θέματα της 
Ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας και 
της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και άλλων επιστημονικών 
θεμάτων.

Ιδρύθηκε το Διεθνές Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Δράματος
με έδρα τα Ιωάννινα, υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

Σκοπός του η μελέτη, προβολή και αναβίωση του αρχαίου 
δράματος, η παράσταση έργων και η έκδοση έντυπου υλικού για 
την προβολή του αρχαίου δράματος.Το Κέντρο αυτό θα έχει 
ουσιαστική συνεισφορά για την πόλη των Ιωαννίνων και 
αποτελούσε χρόνιο αίτημα του Πανεπιστημίου και των 
παραγόντων της πόλης των Ιωαννίνων.

Ιδρύθηκε η Ιόνιος Ακαδημία με έδρα την Κέρκυρα.
Σκοπός της η επιστημονική έρευνα για την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση, τις θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές όψεις της, τις 
κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της Ε.Ε 
και τη δυναμική των σχέσεων Ανατολής-Δύσης και Βορρά-Νότου.

Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα καθορισμού ποσοστού 
εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα που δέχονται υποψηφίους 
από διαφορετικές δέσμες. Η ρύθμιση αυτή αποτελούσε χρόνιο



αίτημα πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων, που δεν είχαν μέχρι 
τώρα αυτή τη δυνατότητα.

Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα λειτουργίας διασχολικών ή 
διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών στα ΤΕΙ.

Θεσμοθετήθηκε η χορήγηση υποτροφιών και δανείων σε 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της 
περιουσίας των ΤΕΙ.

Ρυθμίστηκαν θέματα διοικητικού προσωπικού για τα 
σχολεία της μειονοτικής εκπαίδευσης.

Το παράρτημα του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί 
στις Σέρρες, γίνεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ανεξάρτητο 
τμήμα.

Το όριο ηλικίας αποχώρησης των καθηγητών 
πανεπιστημίου από την ενεργό υπηρεσία επανήλθε στο 67ο έτος.

Χορηγήθηκαν αυξήσεις στους υπαλλήλους του 
Υπουργείου Παιδείας, τόσο της κεντρικής υπηρεσίας όσο και των 
περιφερειακών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Επίσης χορηγήθηκαν αυξήσεις στα μέλη του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όπως επίσης και στους επιμελητές, 
βοηθούς και επιστημονικούς συνεργάτες των πανεπιστημίων.

Δόθηκε παράταση προθεσμίας για την κρίση επικούρων 
καθηγητών και λεκτόρων εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα οριστική 
απόφαση του οικείου εκλεκτορικού σώματος.

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες και οι τρόποι επιλογής 
στελεχών της εκπαίδευσης.

Επεκτάθηκαν οι σκοποί του ειδικού λογαριασμού του 
Υπουργείου Παιδείας έτσι, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα τα 
κονδύλια του δευτέρου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.



Εναρμονίστηκε το ελληνικό δίκαιο για τη μοναστηριακή 
περιουσία προς τις επιταγές της ευρωπαϊκής σύμβασης για την 
προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Αξιολόγηση - Επισκόπηση Ελληνικού Εκπαιδευτικού 
Συστήματος από ΟΟΣΑ

Ολοκληρώθηκε στις 2 Απριλίου 1996 η διαδικασία 
επισκόπησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος - που 
κράτησε ένα χρόνο - από τους εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν 
από τον ΟΟΣΑ και την ελληνική Κυβέρνηση.

Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα αυτής της επισκόπησης από 
όλους τους αντιπροσώπους των χωρών μελών του ΟΟΣΑ και 
υπήρξε ευρεία ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και 
προβληματισμών για τα κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής 
εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Για πρώτη ψορά η Ελλάδα υιοθέτησε και εφάρμοσε 
συγκεκριμένο πρόγραμμα για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τον Ιανουάριο του 1996 δημοσιοποιήθηκαν τα 
συμπεράσματα και οι εκθέσεις του πιλοτικού προγράμματος και οι 
αρχές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η συνεχής αξιολόγηση των 
ιδρυμάτων αυτών.

Γενικά Αρχεία του Κράτους

Τον Απρίλιο του 1996 με παρέμβαση του Υπουργού 
Παιδείας αντιμετωπίστηκε το χρόνιο κτιριακό πρόβλημα των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους, με την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης (8 Απριλίου 1996) για την αποπεράτωση του κτιρίου, 
προϋπολογισμού ύψους 1,057 δις δραχμών.

Κέντρο για τη Δημοκρατία
Έγινε αποδεκτή από την Αμερικανική πλευρά με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η πρόταση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για την Ίδρυση στη Βόρεια Ελλάδα Κέντρου για 
τη Δημοκρατία σε συνεργασία με το National Endowment for 
Democracy των Η.Π.A.

Στόχος του κέντρου η εκπαίδευση στελεχών και νέων 
πολιτικών των Βαλκανικών χωρών σε θέματα δημοκρατίας, 
διευθέτησης συγκρούσεων, ειρηνικής συνύπαρξης.



Με νομοθετική ρύθμιση παρέχεται η παροχή εγγύησης του 
ελληνικού Δημοσίου για δάνεια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Ανακοινώθηκαν μέσα στον Απρίλιο, πιο γρήγορα από κάθε 
άλλη φορά, οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης.

Υπεγράφη τον Απρίλιο μορφωτική Συμφωνία μεταξύ 
Ελλάδας και Παναμά στους τομείς της Παιδείας και της 
Επιστήμης.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Φ 1. Θεσμικό πλαίσιο :

Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας
Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου 

Νεολαίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο τηςεπεξεργασίας του. Με 
την ευκαιρία αυτή διοργανώνεται από τη Γ.Γ.Ν.Γ. Διεθνής 
Συνάντηση εκπροσώπων των Συμβουλίων Νεολαίας των 
Ευρωπαϊκών Κρατών και άλλων αρμοδίων ευρωπαϊκών φορέων 
στο Κέντρο Δελφών (7.9.1996), στην οποία θα συμμετάσχουν και 
οι ελληνικές οργανώσεις νεολαίας.

2. Ευρωπαϊκή Εκστρατεία των νέων κατά του Ρατσισμού

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας των νέων κατά 
Φ του ρατσισμού, την οποία συντονίζει σε εθνικό επίπεδο η 

Γ.Γ.Ν.Γ., διοργανώθηκε σειρά εκδηλώσεων πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών την εβδομάδα από 18 έως 24 
Μαρτίου. Στις 29 Μαϊου 1996 θα συγκληθεί - για πρώτη φορά 
στον ελληνικό χώρο - Κοινή Σύσκεψη Κυβερνητικών και μη 
Κυβερνητικών οργανώσεων για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί 
μετανάστες και οι Τσιγγάνοι.

Ακόμη, έχει συγκροτηθεί συντακτική επιτροπή 
αποτελούμενη από εκπροσώπους των διαφόρων κοινωνικών 
οργανώσεων που συμμετέχουν στην εκστρατεία αυτή και από 
υπαλλήλους της ΓΓΝΓ που εργάζεται ήδη για την έκδοση του 
Πληροφοριακού Τόμου της τριετούς ελληνικής εκστρατείας κατά 
του Ρατσισμού (1994 - 1996).



3. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Γ.Γ.Ν.Γ. καλύπτει την εθνική συμετοχή στα προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης των Π.Ε.Κ. Επίσης καλύπτει την 
εθνική συμμετοχή στα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εργασίας 
προγράμματα στο πλαίσιο της "Πρωτοβουλίας Απασχόλησης" 
(άξονες Now, Youth Start, Horizon). Παράλληλα εξακολουθεί η 
συμμετοχή της Γ.Γ.Ν.Γ. στο πρόγραμμα Youth for Europe - 3.

2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

θεσμοθετήθηκε η επέκταση των σκοπών του ειδικού 
λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας έτσι, ώστε να 
αξιοποιηθούν καλύτερα τα κονδύλια του δευτέρου Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης.

Πραγματοποιήθηκε (8 Μαΐου 1996) η τρίτη συνεδρίαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης, κατά τη διάρκεια της οποίας 
συζητήθηκαν 14 προτάσεις δελτίων ενεργειών και εγκρίθηκαν 12 
απ' αυτές, ενώ άλλες 2 θα προχωρήσουν για έγκριση με τη 
γραπτή διαδικασία.

Τα ποσά που δεσμεύονται μετά από τις εγκρίσεις αυτές 
υπερβαίνουν τα 130 δις δρχ, ενώ άλλα 40 δις δρχ αναμένουν τα 
αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας.

Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση 
Ξένες Γλώσσες

Εγκρίθηκε το δελτίο ενέργειας με προϋπολογισμό 26 δις. 
δρχ (ΕΚΤ 24 και ΕΤΠΑ 2). Το ΠΙ αρχίζει να οργανώνεται για τη 
διαμόρφωση των επιμέρους έργων. Η ενέργεια θα 
επαναξιολογηθεί το 1997.

Επαγγελματικός προσανατολισμός (στα σχολεία)
Εγκρίθηκε το δελτίο ενέργειας με προϋπολογισμό 6 δις δρχ. 

Το ΠΙ και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζουν να 
οργανώνονται για τη διαμόρφωση των επιμέρους έργων. Η 
ενέργεια θα επαναξιολογηθεί το 1997.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Το δελτίο ενέργειας (προϋπολογισμού 35 δις δρχ) που 

παρουσιάστηκε στην πρόσφατη Επιτροπή Παρακολούθησης θα 
συμπληρωθεί με την ανάλυσή του σε δελτία ενεργειών και θα 
υποβληθεί σε αξιολόγηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.



Σχολικές βιβλιοθήκες
Εγκρίθηκε το δελτίο ενέργειας προϋπολογισμού 21 δις 

δρχ.(50% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ) και διαμορφώνεται η προκήρυξη για την 
πρόσληψη διαχειριστή του έργου.

Προγράμματα κινητικότητας
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας, προϋπολογισμού 7,7 δις 

δρχ. περίπου. Τέθηκε σε λειτουργία ο μηχανισμός για την 
κατάρτιση του κανονισμού εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών 
και τη σύνταξη σχετικού οδηγού.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Προγράμματα σπουδών - συγγράμματα
Επιτροπή ειδικών που έχει συγκροτηθεί για τη διαμόρφωση 

φ  νέου πλαισίου παροχής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, 
αναμένεται εντός των ημερών να παραδώσει την εισήγησή της. 
Με βάση αυτή θα διατυπωθεί και το δελτίο της ενέργειας.

Βιβλιοθήκες
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας που περιλαμβάνει έργα 

ΕΚΤ συνολικού προϋπολογισμού 23 δις δρχ. Τα έργα 
επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση προτάσεων που υπέβαλαν τα 
ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Σ' αυτά προστίθενται έργα ΕΤΠΑ ύψους 7 δις δρχ. 
περίπου. Η ενέργεια θα επαναξιολογηθεί το 1997

Πληροφορική (ηλεκτρονικά δίκτυα)
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας που περιλαμβάνει έργα 

φ ΕΚΤ συνολικού προϋπολογισμού 16,5 δις δρχ. Τα έργα 
επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση προτάσεων που υπέβαλαν τα 
ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Σ' αυτά προστίθενται έργα ΕΤΠΑ ύψους 2 δις 
δρχ περίπου. Η ενέργεια θα επαναξιολογηθεί το 1997.

Πρακτική άσκηση φοιτητών - σπουδαστών
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας, με προϋπολογισμό 

ύψους 7 δις δρχ. Εγκρίθηκε επίσης ο κατάλογος των έργων 
“πρακτικής άσκησης” που προέκυψε μετά από αξιολόγηση 
προτάσεων που υπέβαλαν τα ιδρύματα, ύψους 1770 εκατ. δρχ. 
Ετοιμάζεται νέα προκήρυξη για το υπόλοιπο ποσό.

Επανακατάρτιση διοριστέων δασκάλων που σπούδασαν στο 
εξωτερικό.

Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας με τροποποίηση του 
προϋπολογισμού (1,7δις δρχ)



Οργανωτικός και διοικητικός εκσυγχρονισμός - τεχνική 
βοήθεια

Εκπαίδευση διοικητικών στελεχών
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας για την εκπαίδευση του 

προσωπικού του ΥΠΕΠΘ

Τεχνική Βοήθεια
Εγκρίθηκε το δελτίο της ενέργειας, ύψους 2,8 δις δρχ και ο 

εξαμηνιαίος προϋπολογισμός.

Εξοπλισμός - μηχανοργάνωση
Έχει γίνει ο διαγωνισμός για την α' φάση της προμήθειας 

του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΥΠΕΠΘ και ολοκληρώθηκε 
φ  η διαδικασία επιλογής

ΟΕΕΚ: 1ο τετράμηνο του 1996

Στο πρώτο τετράμηνο του 1996 ο ΟΕΕΚ δραστηριοποιήθηκε 
θεσμικά σε αρκετούς τομείς, ενώ ταυτόχρονα υλοποίησε μία 
σειρά από μέτρα υπέρ των καταρτιζομένων και αποφοίτων των 
ΙΕΚ.

Συγκεκριμένα :

Θεσμοθετήθηκε η προαιρετική εξαμηνιαία Πρακτική Άσκηση 
των Αποφοίτων ΙΕΚ.

Δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο της πρακτικής άσκησης 
και της επιδότησης των ασκουμένων. Το μέτρο υλοποιείται, αφού 
οι πρώτοι απόφοιτοι που εξεδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον ήδη 
ασκούνται.

Για το έτος 1996 θα επιδοτηθούν 3.000 θέσεις πρακτικής 
άσκησης για ένα σύνολο 6.000 θέσεων που προβλέπεται να 
εγκριθούν.

Θεσμοθετήθηκε η χορήγηση υποτροφιών σε 
καταρτιζομένους στα Δημόσια ΙΕΚ (10% των καταρτιζομένων στα 
δημόσια ΙΕΚ θα λάβουν υποτροφία). Ήδη έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία για τη χορήγηση των υποτροφιών στους δικαιούχους 
καταρτιζόμενους για το εαρινό εξάμηνο 1996.

Θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 
πιστοποίησης.

Διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία οι εξετάσεις 
πιστοποίησης για το 1996 (περίοδος Απριλίου - Μαϊου).



Πιστοποιήθηκαν περίπου 15.000 απόφοιτοι.
Υλοποιείται ο θεσμός των Κέντρων Σταδιοδρομίας, ενός 

πρωτοποριακού θεσμού, που θα προσφέρει σημαντική μέριμνα 
στους καταρτιζομένους και αποφοίτους των ΙΕΚ.
Ήδη το πρώτο Κέντρο θα λειτουργήσει εντός των προσεχών 
ημερών στην Κομοτηνή.

Ιδρύθηκαν 15 Βιβλιοθήκες σε αντίστοιχα Δημόσια ΙΕΚ της 
χώρας, ενώ σύντομα θα ιδρυθούν και άλλες, ώστε να καλυφθούν 
πλήρως οι υπάρχουσες ανάγκες.

Εκδόθηκαν αποφάσεις με τις οποίες επιδοτούνται 
καταρτιζόμενοι Έλληνες Μουσουλμάνοι και ομογενείς εκ 
Γεωργίας στο Νομό Ξάνθης, για να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η 
κατάρτισή τους.


