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Περίληψη 

Η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ένα 

ζήτημα που, εδώ και χρόνια, βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος 

και απασχολεί την εκπαιδευτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Μέχρι σήμερα, 

έγιναν πολλές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σχετικά με τα συστήματα εισαγωγής 

στα τριτοβάθμια ιδρύματα με την εφαρμογή πληθώρας νόμων, προεδρικών 

διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Αυτές οι προσπάθειες είχαν ως στόχο, 

σύμφωνα με τις εξαγγελίες των εκάστοτε ιθυνόντων, τη βελτίωση της λειτουργίας του 

λυκείου και του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την 

άμβλυνση των αρνητικών εκπαιδευτικών και κοινωνικοοικονομικών τους 

επιπτώσεων στην ελληνική κοινωνία, γενικότερα, αλλά και στους ίδιους τους 

μαθητές. Εντούτοις, παρά τις προσδοκίες των εισηγητών τους, τα συστήματα 

πρόσβασης που εφαρμόστηκαν φαίνεται ότι δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τα 

πάγια και διαχρονικά προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Η 

παρούσα έρευνα στοχεύει,  να διερευνήσει το λόγο (discourse) που κατά το πρόσφατο 

παρελθόν έχουν παραγάγει οι εκπονητές της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε 

σχέση με το σημαντικό αυτό ζήτημα, τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίησή 

του καθώς και τα παιδαγωγικά και κοινωνικά οφέλη που αναμένεται να προέλθουν 

από αυτή. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, μελετήθηκαν  21 επίσημα κείμενα (Πρακτικά 

Βουλής, Εισηγητικές Εκθέσεις και άλλα σχετικά έγγραφα) όπου  αποτυπώνεται ο 

λόγος των εκπονητών της  εκπαιδευτικής πολιτικής των κυβερνήσεων κατά τα έτη 

1997, 2001, 2013 και 2015. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτική πολιτική, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

εισαγωγικές εξετάσεις, λόγος (discourse) εκπονητών, αλλαγή, μεταρρύθμιση 

Abstract 

The transition from secondary to tertiary education constitutes a question that, for 

years, is found in the epicenter of public interest and concerns educational policy of 

all the governments. Until now, numerous of reforming efforts have already been 

made, regarding to the systems of access to tertiary education, by the application of 

too many laws, presidential decrees and ministerial decisions. These efforts, 
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according to the announcements of policy makers, aimed at the improvement of 

functioning of high school and of the way to access Higher Education as well as at 

mitigating educational and socio-economic repercussions in the Greek society. 

Nevertheless, despite the expectations of their rapporteurs, the systems of access that 

were applied appear to not have accomplished to face the constant and diachronic 

problems of Greek educational system. This study aims to examine the discourse that, 

at the recent past, educational policy makers have produced, concerning this 

important subject, the reasons that impose its modification as well as the pedagogic 

and social profits that are expected to emanate from this. For the achievement of these 

objectives, 21 official documents (parliamentary documents, recommendatory reports 

and other relative written) were studied, in which the discourse of educational policy 

makers of governments at years 1997, 2001, 2013 and 2015 is reflected.  

KEYWORDS: educational policy, access to tertiary education, entrance examination 

discourse, educational policy makers, change, reform 

 

Résumé 

Le passage de l’enseignement secondaire à l’enseignement  supérieure constitue un 

sujet qui depuis des années, se trouve à l’épicentre de l’intérêt public et préoccupe la 

politique éducative de tous les gouvernements. Jusqu’ à aujourd’hui, de nombreux 

efforts réformateurs concernant le système d'accès à l’enseignement tertiaire ont eu 

lieu avec l’application de lois,  de décrets présidentiels, et de décisions ministérielles. 

Ces efforts avaient pour objectif, conformément aux annonces des dirigeants, 

l’amélioration du fonctionnement du lycée et du mode d'accès à l'enseignement 

supérieur ainsi que l'atténuation des répercussions  éducatives et socio-économiques. 

Néanmoins,  malgré les attentes  des  rapporteurs, il paraît que les systèmes d'accès 

qui ont été appliqués n’ont pas pu confronter aux problèmes constants et 

diachroniques du système éducatif du pays. La présente enquête vise à étudier le 

discours que, dans un passé récent, les producteurs de la politique éducative grecque 

ont élaboré par rapport à ce sujet important, les raisons qui imposent sa modification 

ainsi que les bénéfices pédagogiques et sociaux qui devraient provenir de cellle-ci. 

Pour l’accomplissement  de ces objectifs, 21 documents officiels ont été étudiés 

(comptes rendus des débats parlementaires, rapports introductifs, et d’autres 
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documents authentiques relatifs) où est enregistré le discours des producteurs de la 

politique éducative gouvernementale des années 1997, 2001, 2013 et 2015. 

Mots clés : politique éducative, accès à l’enseignement supérieur, examens d’accès,   

discours,  producteurs, changement, reforme 

Εισαγωγή 

 

Στις μέρες μας, οι έννοιες αλλαγή, μεταρρύθμιση, βελτίωση, ανάπτυξη, είναι 

πολυσυζητημένες, συναντώνται παντού  και κατέχουν βασική θέση  στις  συζητήσεις 

που γίνονται. Κεντρικό ρόλο καταλαμβάνουν και στον τομέα της  εκπαίδευσης 

(Υφαντή, 2004) της οποίας τόσο η επέκταση όσο και η  μεταρρύθμιση  αποτελούν 

θεμελιώδη στοιχεία της πολύπλευρης διαδικασίας που στοχεύει στη δημιουργία 

ανεξάρτητων πολιτών εφοδιασμένων με τη γνώση και την κριτική σκέψη, στοιχεία 

απαραίτητα για την ενεργό συμμετοχή τους στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι 

(Τομπαΐδης, 1989). Τις τελευταίες δεκαετίες, η εκπαιδευτική πολιτική έχει γίνει 

αντικείμενο διεπιστημονικού ενδιαφέροντος και δημόσιας συζήτησης από τις 

κυβερνήσεις  σε όλα τα κράτη και από διεθνείς οργανισμούς που την επηρεάζουν σε 

παγκόσμιο και σε εθνικό επίπεδο (Σιάνου-Κύργιου, 2014).   

Πιο συγκεκριμένα, το ζήτημα της πρόσβασης στα τριτοβάθμια ιδρύματα και της 

λειτουργίας του Λυκείου αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής γιατί έχει άμεσο αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία και την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας (Αγγελάκος, 2015). Η πραγματοποίηση 

ανώτατων σπουδών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη κοινωνική και 

οικονομική ανέλιξη του ατόμου. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα ανώτατα 

ιδρύματα έχουν αναδειχτεί στον κυριότερο παράγοντα για την αξιολόγηση και την 

επιλογή των υποψηφίων που επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτά (Κυρίδης, 1997). Η 

υπόθεση του συστήματος και της διαδικασίας πρόσβασης ενδιαφέρει έντονα την 

οικογένεια, καθώς επηρεάζει την  ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών και 

σχετίζεται με την επαγγελματική τους αποκατάσταση  και το ύψος των 

οικογενειακών δαπανών για την προετοιμασία τους (Κυρίδης, 1997). 

Στην χώρα μας, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμιστικές απόπειρες  

στο σύστημα πρόσβασης στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πολλές από αυτές 
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συνδέθηκαν με τροποποιήσεις στη λειτουργία και τους σκοπούς του λυκείου. 

Εντούτοις, παρά τις συνεχείς αλλαγές, δεν έχει διαμορφωθεί  ένα ικανοποιητικό 

σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση (Κασσωτάκης, 2010). Τα μέτρα που 

κατά καιρούς αποφασίζονται από τους υπεύθυνους χάραξης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής για την επιλογή των μελλοντικών φοιτητών κρίνονται, λίγο αργότερα, 

ανεπαρκή. Κάθε καινούργια κυβέρνηση ανακοινώνει την αλλαγή ή την πρόθεση για 

αλλαγή του εξεταστικού συστήματος. Παράλληλα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

αφιερώνουν πρωτοσέλιδα  στο ζήτημα αυτό θεωρώντας το πρωταρχικής σημασίας. 

Το ζήτημα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει μελετηθεί τόσο στην 

ελληνική όσο και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία λόγω της κρισιμότητας που έχει για 

τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, για το μέλλον των νέων αλλά και  

ολόκληρης της κοινωνίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε από την ελληνική βιβλιογραφία: 

το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Δημόσιος λόγος και πολιτικές πρόσβασης στα 

ΑΕΙ (1964-2013)» (Αγγελάκος, 2015) που μελετά τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και 

θεσμικές διαστάσεις της ζήτησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των προβλημάτων και 

των πολιτικών ικανοποίησής της. Επίσης, την εργασία με τίτλο «Η ανισότητα στην 

ελληνική εκπαίδευση και η πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο» (1955-1985)» (Κυρίδης, 

1997), όπου ερευνώνται η ύπαρξη ανισότητας ευκαιριών για πανεπιστημιακή 

μόρφωση και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το θέμα σχετίζεται και η έρευνα με τίτλο «Εκπαίδευση 

και κοινωνική αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα (1950-2010) Ο ρόλος της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Θάνος, 2012), όπου διερευνάται σε σχέση με τις 

κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και την εκπαιδευτική πολιτική η συμβολή του 

εκπαιδευτικού συστήματος στην αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής της ελληνικής 

κοινωνίας. Σε επίπεδο  διδακτορικής διατριβής, στο θέμα αναφέρεται η εργασία 

«Κοινωνιοψυχολογικές διαστάσεις διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής: η 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Ζαγκλαρά, 2014), όπου γίνεται αποτίμηση 

του ισχύοντος συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας 

από άποψη κοινωνιοψυχολογική.  

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επιδιώκει να ερευνήσει το συγκεκριμένο θέμα 

μέσα από το λόγο (discourse) εκείνων που διαμόρφωσαν την εκπαιδευτική πολιτική 

της χώρας σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές (1997, 2001, 2013 και 2015) 

αναλύοντας ποιοτικά τις εξαγγελίες τους και επιδιώκοντας να δώσει απαντήσεις σε 
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ερωτήματα σχετικά  με τους λόγους που τους ωθούν στις αλλαγές, τις προσδοκίες 

τους από τις αλλαγές αυτές, τα σημεία της διαφοροποίησής τους καθώς και τις 

παραμέτρους που επηρεάζουν τις εξαγγελίες αυτές. Η εργασία χωρίζεται σε δύο 

μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος απαρτίζεται από τέσσερα 

κεφάλαια. Στο  πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται οι έννοιες της εκπαιδευτικής αλλαγής 

και μεταρρύθμισης, παρουσιάζονται οι θεωρίες  εκπαιδευτικής αλλαγής, ορίζεται η 

έννοια της εκπαιδευτικής πολιτικής και τα χαρακτηριστικά της, σύμφωνα με την 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Παρατίθενται κάποιες από τις σύγχρονες 

θεωρητικές προσεγγίσεις της  εκπαιδευτικής πολιτικής και εξετάζονται τα αίτια 

αποτυχίας των εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Τέλος, μελετώνται οι 

παράγοντες που θα βοηθούσαν στην άρση εμποδίων για μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια της πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και παρουσιάζονται σημαντικές θεωρήσεις ως προς το 

ζήτημα της πρόσβασης, γίνεται  αναφορά στην ονοματολογία συστημάτων  

εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα και ιδιαίτερα στο σύστημα του κλειστού αριθμού 

εισακτέων (numerus clausus). Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τα συστήματα 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην ελληνική πραγματικότητα και στις 

άλλες χώρες, αναφέρεται στις συνεχείς αλλαγές που κατά καιρούς υφίσταται το 

σύστημα εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα καθώς και για τις εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του συστήματος πρόσβασης στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση της ξένης και της 

ελληνικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τις εκπαιδευτικές  και παιδαγωγικές  

επιπτώσεις των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλύονται 

το φαινόμενο της παραπαιδείας στην Ελλάδα και σε ξένες χώρες, η υποβάθμιση της 

παιδαγωγικής και μορφωτικής λειτουργίας του Λυκείου καθώς και οι συνέπειες  στην 

ψυχική υγεία των υποψηφίων. Τέλος, διατυπώνεται ο σκοπός της συγκεκριμένης 

έρευνας και καταγράφονται τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνεται το πέμπτο κεφάλαιο, αυτό της 

μεθοδολογίας όπου γίνεται αναφορά στη μέθοδο που επελέγη για την ανάλυση του 

υλικού και για τα κριτήρια επιλογής του. Παρουσιάζεται αναλυτικά το προς ανάλυση 

υλικό. Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 

δεδομένων. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων του 

προηγούμενου κεφαλαίου σε σχέση με τα κεφάλαια του θεωρητικού μέρους της 
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εργασίας και τα πορίσματα άλλων ερευνών. Στο τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα, σχετικές με το εξεταζόμενο θέμα. 

1ο Κεφάλαιο: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

1.1.Οι  έννοιες  της εκπαιδευτικής αλλαγής και μεταρρύθμισης 

Η οριστική και πλήρης μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη  ονομάζεται 

αλλαγή. Στην κοινωνιολογία  ο όρος αυτός δηλώνει μια εμφανή μεταβολή που γίνεται 

συνειδητά, είτε με αργό είτε με γρήγορο ρυθμό,  στον τρόπο οργάνωσης ενός 

κοινωνικού συνόλου, που στηρίζεται στο δυναμικό του χαρακτήρα και συνδέεται µε 

ζητήματα νοοτροπίας, πολιτισμού, τεχνολογίας, κ.λπ. (Μπαμπινιώτης, 2002).  Για τον 

Fullan, (2007) η έννοια αυτή δηλώνει αλλαγή στον τρόπο σκέψης και δράσης της 

κοινωνίας, στα πιστεύω της και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Σύμφωνα 

με τον  Παπαδάκη (2003, όπ. αναφ. στο Αντωνίου, 2006) ο όρος «αλλαγή» 

αναφέρεται  σε μια συνεχή ρήξη με τις παραδόσεις, με τις προϋπάρχουσες υλικές 

συνθήκες και με τα  πολιτισμικά  μορφώματα ενώ η «μεταρρύθμιση» δηλώνει μια  

έννοια που σχετίζεται με τη ρύθμιση λεπτομερειών ή μια απαίτηση για  καινοτομία, 

όταν απειλούνται βασικές  αξίες και όταν απαιτείται  η επαναπροσαρμογή ενός 

θεσμού στον αληθινό σκοπό ύπαρξής του. Ο Μπαμπινιώτης (2002) ονομάζει  

μεταρρύθμιση την μεταβολή του ρυθμού, του τρόπου λειτουργίας,  ή της  μορφής 

μιας κατάστασης ή ενός συστήματος που έχει ως στόχο την επίτευξη ενός καλύτερου 

αποτελέσματος.  

Η ιστορία της εκπαιδευτικής αλλαγής είναι γεμάτη από καλές ιδέες και πολιτικές που 

αποτυγχάνουν στην εφαρμογή ή που πετυχαίνουν σε μια κατάσταση αλλά όχι σε 

κάποια άλλη. Το στοιχείο που λείπει στις περισσότερες περιπτώσεις αποτυχίας είναι η 

εκτίμηση και η χρήση αυτού που ονομάζεται γνώση της αλλαγής (knowledge 

change),  δηλαδή η κατανόηση της  διαδικασίας που είναι απαραίτητη για μια 

επιτυχημένη αλλαγή. Η παρουσία της γνώσης της αλλαγής δεν εγγυάται την επιτυχία, 

αλλά η απουσία της εξασφαλίζει την αποτυχία (Fullan, Cuttler & Kilcher, 2009). 

Σύμφωνα με τον Ματθαίου (2007), τις τελευταίες δεκαετίες η εκπαιδευτική αλλαγή 

έχει γίνει η αφορμή για συζητήσεις, αντιπαραθέσεις, αντιρρήσεις, και 

διαπραγματεύσεις στο χώρο της πολιτικής. Σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν δοκιμαστεί  

πλήθος εκπαιδευτικών συστημάτων, έχει επιδιωχθεί αναδιοργάνωση σε πολλούς 

τομείς  και έχουν επενδυθεί αξιόλογα ποσά για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Η  
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εκπαιδευτική μεταρρύθμιση  επιφέρει μια ρήξη με την προϋπάρχουσα εκπαιδευτική 

πολιτική και με την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος (Παπαδάκης, 2003) 

και αφορά αλλαγές σε στοιχεία μιας ή περισσοτέρων βαθμίδων της εκπαίδευσης ή και 

ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος (Μπάκας,2014).  

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η υψηλή προτεραιότητα που προσδίδεται στην 

εκπαιδευτική αλλαγή είναι αναμφισβήτητη και αυτό αποδεικνύεται από τις συνεχείς 

αναφορές σε λόγους πολιτικών προσώπων, σε σχέδια Υπουργείων Παιδείας και 

ποικίλων διεθνών πολιτικών και εκπαιδευτικών οργανισμών για το συγκεκριμένο 

θέμα (Hargreaves, 2005).  

1.2. Θεωρίες  εκπαιδευτικής αλλαγής 

Για  πρώτη φορά, ο Kurt Lewin προσπάθησε  να περιγράψει  τη διαδικασία της 

αλλαγής χαρακτηρίζοντάς την ως μία συνεχή ακολουθία σταδίων, όπου  υπάρχει 

εναλλαγή μεταξύ  περιόδων σταθερότητας με περιόδους έντονης αλλαγής. Ο 

Lunenburg (2010) αναφέρει  τα στάδια αλλαγής σύμφωνα με τον Lewin:        

Αποσταθεροποίηση ή «ξεπάγωμα» (Unfreezing): Σε αυτό το στάδιο λαμβάνει χώρα η 

προετοιμασία για την αλλαγή, η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας αυτής της 

αλλαγής και των ανεπαρκειών που τυχόν υπάρχουν και επιχειρούνται τα πρώτα 

βήματα δημιουργίας της καινούργιας κατάστασης. Αυτό το βήμα σημαίνει συνήθως 

τη μείωση των δυνάμεων που δρουν  για να διατηρήσουν έναν οργανισμό στην 

υπάρχουσα κατάστασή του.  

Κίνηση (Moving): Αυτό το βήμα περιλαμβάνει συνήθως την ανάπτυξη των νέων 

αξιών, των τοποθετήσεων, και των συμπεριφορών μέσω της εσωτερικοποίησης, του 

προσδιορισμού, ή της αλλαγής στη δομή. Σε αυτό το  στάδιο γίνεται η 

συνειδητοποίηση του τι ακριβώς περιλαμβάνεται στη νέα συμπεριφορά και 

δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες  για την υλοποίηση της αλλαγής (Δόβρος, 

2012). 

Σταθεροποίηση η Επανασταθεροποίηση (Refreezing): Το τελικό βήμα στη διαδικασία 

αλλαγής περιλαμβάνει τη σταθεροποίηση της αλλαγής σε μια νέα σχεδόν σταθερή 

ισορροπία. Οι αλλαγές γίνονται αποδεκτές και γίνονται πλέον ο νέος κανόνας. 

Διαμορφώνονται νέες σχέσεις και επέρχεται η  ρουτίνα. Αυτό, βέβαια, μπορεί να 

πάρει κάποιο χρόνο.  
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Μια αλλαγή προς ένα υψηλότερο επίπεδο επίδοσης μιας ομάδας είναι συχνά 

βραχύβια, καθότι  μετά από μια σημαντική ώθηση, η ζωή της ομάδας επιστρέφει 

σύντομα στο προηγούμενο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί ο στόχος να είναι 

μόνο η επίτευξη ενός διαφορετικού επιπέδου. Η σταθερότητα στο νέο επίπεδο, πρέπει 

να περιληφθεί στο στόχο (Lewin, 1947).  

Στo Μοντέλο του Fullan (1991) η διαδικασία της αλλαγής διακρίνεται στις  

παρακάτω φάσεις: α) Εισαγωγή (Initiation), στάδιο που περιλαμβάνει την απόφαση 

για υιοθέτηση της αλλαγής, τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτή και την  

αφοσίωση σε αυτή, β) Eφαρμογή (Implementation), όπου τίθεται σε εκτέλεση η 

αλλαγή και εφαρμόζεται το σχέδιο δράσης, παρακολουθείται τόσο η πρόοδος όσο και 

τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, διατηρείται η ανάπτυξη της αφοσίωσης 

στην αλλαγή, γ) Συνέχεια (Continuation) που σχετίζεται με τις αποφάσεις για την 

προσαρμογή  των αλλαγών στις προϋπάρχουσες συνθήκες, την  καθιέρωσή τους  στις 

διδακτικές πρακτικές ή στην απόρριψή τους και δ) Εσωτερίκευση (Outcome) κατά 

την οποία η αλλαγή έχει ενσωματωθεί στο σύστημα του συνηθισμένου τρόπου 

εργασίας και δεν θεωρείται πλέον καινούργιο.  

Για τον Fullan (1991), η πραγματική αλλαγή, είτε είναι επιθυμητή είτε όχι, 

αντιπροσωπεύει μια σοβαρή προσωπική και συλλογική εμπειρία που χαρακτηρίζεται 

από την αμφιταλάντευση  και την αβεβαιότητα. Η διασφάλιση της βιωσιμότητάς της 

και η συνεπής εφαρμογή της μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τις συλλογικές 

προσπάθειες και  την κοινή δέσμευση (Fullan, 2007 στο Μπαμπά & 

Κουλουμπαρίτση, 2013 ) 

1.3. Εκπαιδευτική πολιτική 

Με τον όρο «πολιτική» εννοούμε  τον τρόπο διαχείρισης και διακυβέρνησης των 

κρατικών υποθέσεων ενός πεδίου.  Η πολιτική συνδέεται με ιδεολογικές τάσεις και με 

πρακτικές εξουσίας (Παπαδάκης, 2003) και λογικά, δε γίνεται  να είναι αποκομμένη  

από συμφέροντα, από συγκρούσεις, από εξουσία ή από τη δικαιοσύνη (Ball, 1990). Η 

σαφήνεια, η νομιμοποίηση ανάμεσα στους παραγωγούς και τους αποδέκτες της, η 

αποτελεσματικότητα και η επάρκεια καθώς και ο τρόπος αξιολόγησής της από τις 

ομάδες ενδιαφέροντος αποτελούν κριτήρια μιας πολιτικής  (Παπαδάκης, 2003). Τα 

αίτια που συνδέονται με το ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική  πολιτική διαχωρίζονται 

σε ενδογενή, που αναφέρονται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εκπαίδευση 
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και σε εξωγενή, που σχετίζονται με τις υπάρχουσες  κοινωνικές και οικονομικές 

εξελίξεις (Σιάνου-Κύργιου, 2014). 

Για την εκπαιδευτική πολιτική δεν έχει διατυπωθεί μέχρι σήμερα ένας ορισμός που  

να είναι κοινά αποδεκτός.  Κατά τη  Σιάνου-Κύργιου (2014), ο συγκεκριμένος όρος 

περιγράφει αυτό που οι κυβερνήσεις επιλέγουν να κάνουν ή να μην κάνουν για την 

εκπαίδευση. Ο όρος «εκπαιδευτική πολιτική» είναι  σύνθετος και αναφέρεται γενικά 

στην εκπαίδευση, δηλαδή στη μάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων,  μιας κουλτούρας 

και των αξιών της, στους εκπαιδευτικούς, στο σχολείο και στην υλικοτεχνική του 

υποδομή, στη διδασκαλία και στα μέσα διεξαγωγής της (Παπαδάκης, 2003). Βασικές 

της  έννοιες είναι εκείνες της οργάνωσης στη λήψη αποφάσεων και την κατανομή της 

εξουσίας που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης (Σταμέλος, 

Βασιλόπουλος & Καβασακαλής, 2015). Κατά τον Σαΐτη (2008) πρόκειται για σύνολο 

επιλογών, ενεργειών και μέσων, για ένα  γενικό σχέδιο δράσης που το κράτος 

χρησιμοποιεί, προκειμένου να επιτύχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. 

Κατά τον Λαΐνα (1995), η εκπαιδευτική πολιτική εκφράζει κάτι περισσότερο από μια 

συγκεκριμένη απόφαση ή πράξη και καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις και το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο επιμέρους αποφάσεις και πράξεις θα υλοποιηθούν σε ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα. 

1.4. Χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πολιτικής  

Η εκπαιδευτική πολιτική είναι μια δυναμική πολυδιάστατη διαδικασία που 

αναφέρεται τόσο σε  θέματα ιδεολογίας όσο και σε θέματα πρακτικής (Σιάνου-

Κύργιου, 2014). Το περιεχόμενό της  παράγει εκτός από ρηματικό πλαίσιο  και ένα 

Λόγο και θεμελιώνει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα που επηρεάζεται από τη φορά και 

το ρυθμό των μακροπρόθεσμων τάσεών της (Παπαδάκης, 2012).  

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας εκπαιδευτικής πολιτικής ποικίλλουν ανάλογα με 

τα πρόσωπα που επιλέγονται στην Κυβέρνηση, με την πολιτική τους ιδεολογία  και 

με τα προσωπικά ή συλλογικά συμφέροντα που αυτά εκπροσωπούν. Σύμφωνα με τον 

Παπαδάκη (2003), η εκπαιδευτική πολιτική  

 συνδέεται με τις επιλογές ενός ή περισσότερων πολιτικών προσώπων καθώς 

και με τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών σχετικά με την εκπαίδευση 

 σχετίζεται με μια ολοκληρωμένη πρόταση μέτρων δράσης, που 

ανακοινώνονται στα πλαίσια ενός πολιτικού λόγου ή μιας νομοθεσίας  
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 διακρίνεται στη μακρο-εφαρμόσιμη που αφορά τα εθνικά εκπαιδευτικά 

συστήματα και σχεδιάζεται από τα αρμόδια όργανα σε κεντρικό επίπεδο και 

στη μικρο-εφαρμόσιμη που σχεδιάζεται σε τοπικό επίπεδο και αφορά τη 

λειτουργία των σχολείων μιας πιο περιορισμένης περιοχής   

 εφαρμόζεται σε κάθε κράτος και με διαφορετικό τρόπο ώστε να έχει 

αποτελεσματικότητα και να  εξυπηρετεί τις ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας, 

στην οποία ασκείται 

 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και 

ιδεολογικό πλαίσιο της κοινωνίας μέσα στην οποία παράγεται, και προτείνεται 

προκειμένου να εφαρμοστεί.  

1.5. Σύγχρονες Θεωρητικές προσεγγίσεις της  εκπαιδευτικής πολιτικής 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται πολύ σύντομα ορισμένες από τις πιο βασικές 

σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η Ζαμπέτα (1994) 

προτείνει μια ταξινόμηση των θεωριών αυτών ως προς τις σχέσεις  Κράτους-

Κοινωνίας-Πολιτικής-Εκπαίδευσης και ως προς το ρόλο της εκπαίδευσης στη 

σύγχρονη κοινωνία:  α) φιλελεύθερες προσεγγίσεις, β)  μαρξιστικές προσεγγίσεις, γ)  

προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας και δ) πλουραλιστικές προσεγγίσεις.  

Βασικοί και αλληλοεξαρτώμενοι άξονες  των φιλελεύθερων απόψεων σχετικά με την 

εκπαιδευτική πολιτική, θεωρούνται η ελευθερία της γονικής επιλογής, ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των σχολείων προκειμένου να υπάρχει η συνεχής προσαρμογή 

τους στις απαιτήσεις της αγοράς και η ποικιλία διαφορετικών τύπων σχολείων, ώστε 

να αυξάνονται οι ευκαιρίες επιλογής (Γεωργιάδης, 2000). Η εκπαίδευση  θεωρείται 

ως ένα δημόσιο αγαθό το  οποίο συμβάλλει στην ευημερία των ατόμων. Κεντρικό 

ρόλο κατέχει  η  έννοια της ατομικής ελευθερίας ως μοναδική και ανώτατη αξία την 

οποία η εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να εξυπηρετεί. Ο κυβερνητικός 

παρεμβατισμός στη διοίκηση της εκπαίδευσης δεν είναι επιθυμητός, διότι επιφέρει 

αναποτελεσματικότητα στην αγορά και αύξηση των δημοσίων δαπανών και της 

φορολογίας. Η απόδοση λόγου στους γονείς θεωρείται στοιχείο εξυγίανσης του 

εκπαιδευτικού συστήματος.  Το κράτος θα πρέπει να παρέχει εκπαιδευτική στήριξη 

κρατώντας έναν ουδέτερο ρόλο χωρίς όμως να περιορίζει την άσκηση της ατομικής 

επιλογής και ελευθερίας (Ζαμπέτα, 1994). Η εκπαιδευτική πολιτική βρίσκεται 

αυστηρά απέναντι στην ισότητα ευκαιριών υποστηρίζοντας ότι η προτεινόμενη 
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«ομοιομορφία» πλήττει  τα ατομικά δικαιώματα  και την ελευθερία επιλογής 

σχολείων. Επιπλέον, ενισχύει την επιλογή του μαθητικού πληθυσμού με συνεχείς 

εξετάσεις ως απάντηση στην "ισότητα ευκαιριών" στην εκπαίδευση η οποία 

θεωρείται αναποτελεσματική και ιδιαίτερα δαπανηρή (Γεωργιάδης, 2000). 

Οι μαρξιστικές προσεγγίσεις θεωρούν ότι η εκπαίδευση είναι αποτέλεσμα της 

εξέλιξης του κοινωνικού διαχωρισμού των τομέων εργασίας στις βιομηχανικές 

κοινωνίες. Η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή των 

οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και 

έναν παράγοντα χειραφέτησης για τα άτομα και την κοινωνία (Ζαμπέτα, 1994). Η 

βασική άποψη των μαρξιστικών θεωριών είναι ότι οι παρούσες κοινωνικές ρυθμίσεις 

αντικατοπτρίζουν μια αδιάλειπτη αντιπαράθεση ανάμεσα σε άνισης δύναμης ομάδες. 

Η λειτουργία της εκπαίδευσης έχει λιγότερο ή περισσότερο ως στόχο την 

αναπαραγωγή των κοινωνικών δομών, την αύξηση της παραγωγικότητας, δηλαδή της 

οικονομικής ανάπτυξης. Το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται αναπόσπαστο μέρος 

τόσο της βασικής διάρθρωσης της οικονομίας και της παραγωγής όσο και άλλων 

ισχυόντων  θεσμών όπως η θρησκεία, η οικογένεια, η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας που αναπαράγουν μια «νομιμοποιούσα ιδεολογία» (Τομπαΐδης, 1989). 

Ο ρόλος του σχολείου σε ένα καπιταλιστικό σύστημα είναι, σύμφωνα με τις 

μαρξιστικές προσεγγίσεις, η προετοιμασία μιας υπάκουης και πειθαρχημένης 

εργατικής τάξης, προσαρμοσμένης στην ιεραρχημένη κοινωνική δομή (Bowles και 

Gintis,1976 όπ. αναφ. στο Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδου, 1995). Το σύστημα όχι 

μόνο δεν παίζει εξισωτικό ρόλο στην κοινωνική κινητικότητα και δικαιοσύνη αλλά 

αντίθετα, διατηρεί και ενισχύει την υπάρχουσα διάρθρωση της κοινωνίας (Bourdieu, 

1964 όπ. αναφ. στο Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδου, 1995). Οι σύγχρονες 

μαρξιστικές προσεγγίσεις αντιλαμβάνονται το ζήτημα των εκπαιδευτικών αλλαγών 

αλληλένδετο με τη γενικότερη προβληματική για τη σχέση κράτους, κοινωνίας και 

εκπαίδευσης, με την πάλη των τάξεων και γενικότερα με την προοπτική συνολικού 

κοινωνικού μετασχηματισμού (Γεωργιάδης, 2000). 

Στις προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας, η εκπαίδευση θεωρείται αγαθό ανεκτίμητης 

αξίας και ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτή. Πρόκειται για μια 

υποχρέωση της κοινωνίας, δεδομένου ότι η εκπαίδευση ωφελεί και βελτιώνει το κάθε 

άτομο ξεχωριστά αλλά και η ίδια η κοινωνία αποκομίζει οφέλη όταν μορφώνονται 

και βελτιώνονται οι πολίτες της. Για το λόγο  αυτό, η  παρέμβαση του κράτους στην 
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εκπαίδευση θεωρείται ορθή προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα πολιτικής 

σημασίας που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών αλλά και τις  ανάγκες της 

κοινωνίας, θέματα  κατανομής πόρων και ιεράρχησης των αναγκών (Γεωργιάδης, 

2000). Οι πολιτικές που στηρίζονται στο κράτος πρόνοιας θεωρούν ότι η εκπαίδευση 

διαδραματίζει κοινωνικό ρόλο που προσφέρει τις υπηρεσίες της για το δημόσιο 

γενικό συμφέρον (Ζαμπέτα, 1994). Η ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών και οι 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν κεντρικούς και διακηρυγμένους  στόχους 

των προνοιακών πολιτικών, οι οποίοι αποτελούν άμεση συνέπεια της γενικότερης 

θεώρησης σχετικά με την αναγκαιότητα της κρατικής παρέμβασης για ικανοποίηση 

των ατομικών δικαιωμάτων και διαχείριση των κοινωνικών αναγκών (Γεωργιάδης, 

2000). Ο εκδημοκρατισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, όσον αφορά την 

οργάνωση, τις μεθόδους και τα αναλυτικά προγράμματα, καθώς και η κατάργηση των 

εξετάσεων, που αποτελούσαν εμπόδιο για το πέρασμα από τις κατώτερες στις 

ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, υπήρξαν το ιδεολογικό επιστέγασμα των πολιτικών 

του κράτους πρόνοιας. Το ενιαίο σχολείο υπήρξε το βασικότερο σημείο αυτών των 

προσεγγίσεων οι οποίες θεωρούν ανεπιθύμητη οποιαδήποτε πολιτική που ενθαρρύνει 

την κοινωνική επιλεκτικότητα του σχολείου και την ανισότητα. (Ζαμπέτα, 1994)  

Οι αποκαλούμενες πλουραλιστικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής 

αποτελούν σήμερα μια από τις κυρίαρχες τάσεις στην επιστημονική έρευνα. Σύμφωνα 

με αυτές, η εκπαιδευτική πολιτική δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιας κυρίαρχης 

τάξης, αλλά διαμορφώνεται μέσω μιας διαπραγμάτευσης μεταξύ των επιμέρους 

συμφερόντων και της εκάστοτε κυβέρνησης. Τελικά, παρά τις συγκρούσεις επέρχεται  

ισορροπία, γιατί καμία ομάδα από τον μεγάλο αριθμό οργανωμένων ομάδων που 

αποκαλούνται ομάδες συμφερόντων ή ομάδες πίεσης  δεν μπορεί να κυριαρχήσει σε 

όλους τους επιμέρους τομείς (Ζαμπέτα, 1994). Σύμφωνα με τον Παπαδάκη, (2003)  

δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στον τρόπο που συμβαίνουν οι διάφορες αλλαγές 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και στη μορφή που παίρνουν  οι διάφορες ρυθμίσεις 

των πολιτικών όταν αυτές υλοποιούνται, παρά στο τι τελικά αλλάζει και στους 

λόγους που κάποιοι τις υποστηρίζουν και κάποιοι αντιτίθενται σε αυτές. Γενικότερα, 

οι αλλαγές στην εκπαίδευση αντιμετωπίζονται από τις πλουραλιστικές προσεγγίσεις 

ως αποτέλεσμα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση, τον ανταγωνισμό και τους 

συμβιβασμούς των διαφόρων ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Ζαμπέτα,1994). Τέλος,  οι διαφωνίες και οι  αντιπαραθέσεις 



 

19 
 

που πιθανόν να καταλήξουν σε μία διευρυμένη πολιτική σύγκρουση σχετικά με την 

εκπαίδευση, δεν θεωρούνται καταστροφικές, αλλά βασικές για τις λειτουργίες μίας 

δημοκρατικής κοινωνίας (Γεωργιάδης, 2000). 

1.6. Αίτια αποτυχίας εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων  

Η ιστορία της εκπαίδευσης είναι γεμάτη από  πλήθος εκπαιδευτικών πειραμάτων  που 

ξεθώριασαν πολύ γρήγορα (Hargreaves, 2001, όπ. αναφ. στο Μπινιάρη, 2012).  

Σύμφωνα με τον Sarason (1995, όπ. αναφ. στο Μπινιάρη, 2012) η αλλαγή σε μία 

πτυχή του εκπαιδευτικού συστήματος είναι εξαιρετικά δύσκολη τόσο στη θεωρία όσο 

και στην πράξη, αφού επηρεάζει ολόκληρο το σύστημα και προκαλεί αντιδράσεις. 

Ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά και απρόσμενα προβλήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να 

λυθούν προκύπτουν μέσα από διαδικασίες αλλαγής. Η πολυπλοκότητα και η μη 

προβλεψιμότητα αποτελούν αναμενόμενα χαρακτηριστικά της αλλαγής (Fullan, 

1991). Συχνά δημιουργούνται προβλήματα αναπόφευκτα και υπάρχει απόκλιση 

ανάμεσα στον αρχικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τόσο η ίδια η εκπαιδευτική αλλαγή  όσο και 

η ισχυροποίησή της για  μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να είναι τόσο δύσκολη 

(Hargreaves, 2005). Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι από αυτούς:  

α) Η αδιαφορία απέναντι στα συναισθήματα των ανθρώπων που καλούνται να 

βιώσουν τα αποτελέσματα της αλλαγής, η οποία συχνά αντιμετωπίζεται ως λογική 

διαδικασία (Hargreaves,1998). Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει την τάση να 

αντιστέκεται στην αλλαγή η οποία ως  ιδέα του δημιουργεί  ποικιλία συναισθημάτων 

όπως ενθουσιασμό, ανυπομονησία, άγχος, φόβο, πανικό (Fullan, 2001  όπ.αναφ. στο 

Μπινιάρη, 2012).  

β) Οι αλλαγές  που υπαγορεύονται από την πολιτική βούληση και  επιβάλλονται 

άνωθεν χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις αυτών που καλούνται να 

εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις. Θεωρείται σημαντικό οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι 

συμμετέχουν ενεργά σε απόπειρες αλλαγής, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνουν 

πραγματικό ενδιαφέρον και θα εργαστούν προς την επιθυμητή κατεύθυνση (Fullan, 

2001). Εξάλλου, σύμφωνα με τη Finnan, (2000),  όπου υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ 

των απόψεων,  ή επιδιώκεται από την πλειοψηφία, είναι  πιθανότερο η μεταρρύθμιση 

να εφαρμοστεί με επιτυχία.  
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γ) Οι στόχοι της αλλαγής μπορεί να μην είναι ρεαλιστικοί  και ξεκάθαροι με 

αποτέλεσμα οι προσδοκίες των σχεδιαστών των μεταρρυθμίσεων να μην είναι σαφείς. 

(Fullan, 2005). Ο λόγος για την αλλαγή δεν έχει  γίνει αντιληπτός ούτε έχει 

αποδειχθεί. Δεν είναι προφανές ποιος θα ωφεληθεί και πώς (Hargreaves, 2005). Η 

ελλιπής επιμόρφωση σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους των νέων 

μεταρρυθμιστικών μέτρων ή η  βιαστική ενημέρωση, δημιουργούν επιχειρήματα 

ανίκανα να πείσουν για τη χρησιμότητα των προτεινόμενων εκπαιδευτικών αλλαγών 

(Fullan, 2005). 

δ) Ο σχεδιασμός μεταρρυθμίσεων δεν πραγματοποιείται με βάση το εκπαιδευτικό και 

ιστορικό πλαίσιο της χώρας στην οποία πρόκειται να εφαρμοστούν αλλά με βάση 

άλλα μοντέλα που έχουν υιοθετηθεί από εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών 

(Μπινιάρη, 2012).  

ε) Η αλλαγή μπορεί να είναι τόσο ευρεία και φιλόδοξη ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 

πρέπει να εργαστούν συγχρόνως σε πάρα πολλά μέτωπα, ή είναι να πάρα πολύ 

περιορισμένη και συγκεκριμένη έτσι ώστε στην πραγματικότητα η αλλαγή που  

εμφανίζεται να είναι πολύ μικρή ( Hargreaves, 2005). 

στ) Η κατάργηση ή η επανεξέταση εκπαιδευτικών πολιτικών πριν καν προλάβουν  να 

εφαρμοσθούν και να δοκιμαστούν αποτελούν  εμπόδιο στην πραγματοποίηση των 

αλλαγών. Κάποιες φορές, τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την ηγεσία του 

Υπουργείου  Παιδείας πραγματοποιούν άμεσα αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική 

των προκατόχων τους ακόμα κι αν αυτοί ανήκουν στον ίδιο πολιτικό ή ιδεολογικό 

χώρο με αυτούς χωρίς να εμφανίζουν συνέχεια στη σύλληψη με  τις προηγούμενες 

μεταρρυθμίσεις  (Hargreaves, 2002).   

ζ) Η  πολιτική  κατεύθυνση της εκάστοτε κυβέρνησης, οι συγκρούσεις και οι πιέσεις 

που ασκούνται από τις  πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις λόγω 

ιδεολογικών αντιθέσεων, το μη ευέλικτο γραφειοκρατικό σύστημα του κράτους, 

ακόμη και τα πρόσωπα  παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση ή στην 

αποτυχία των μεταρρυθμιστικών αλλαγών (Σιάνου-Κύργιου, 2014).  

η) Η αίσθηση που υπάρχει πολλές φορές ότι οι προτεινόμενες αλλαγές που 

βασίζονται σε ιδανικές αντιλήψεις για την κοινωνία ή τα άτομα απέχουν κατά πολύ 

από την πραγματικότητα που βιώνουν, η οποία είναι γεμάτη εμπόδια και απρόβλεπτα 

προβλήματα. Συχνά, οι αλλαγές που προτείνονται θεωρούνται ότι δεν είναι 

εφαρμόσιμες στην πράξη  με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι των αλλαγών και οι άμεσα 
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ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ τους. (Elliot, 1991 όπ. 

αναφ. στο Μπινιάρη, 2012). Οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές συχνά δεν εφαρμόζονται, 

επειδή υπάρχει ρευστότητα ανάμεσα στη σχέση εκπαιδευτικής πολιτικής και αλλαγής 

(Σιάνου-Κύργιου, 2014). 

θ) Η ανεπαρκής χρηματοδότηση ή η απόσυρσή της στα πρώτα στάδια της αλλαγής 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο για πραγματική βελτίωση και για μεγάλη 

διάρκεια στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, κάτι που παραμένει ένας πολύ δύσκολος 

στόχος (Hargreaves & Fullan, 1998),  Όταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν έχουν στη 

διάθεσή τους αρκετά χρήματα για τα υλικά ή χρόνο προκειμένου να κάνουν τον 

προγραμματισμό τους, δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ χωρίς πρόσθετη 

υποστήριξη (Hargreaves, 2005). 

ι) Ο φόβος για την πιθανή αποτυχία και το άγνωστο, ο αιφνιδιασμός, η απειλή για τις 

υπάρχουσες δεξιότητες γίνονται ανυπέρβλητα εμπόδια για την εφαρμογή της 

αλλαγής. Η ανυπαρξία μακροπρόθεσμης δέσμευσης για την αλλαγή δεν στηρίζει τους 

ανθρώπους ώστε να  καταφέρουν να υπομείνουν  την ανησυχία και την απογοήτευση 

λόγω του πρόωρου πειραματισμού και των αναπόφευκτων οπισθοδρομήσεων 

(Hargreaves, 2005).  

1.7. Προϋποθέσεις εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης  

Οι παράγοντες που θα βοηθούσαν στην άρση εμποδίων και φόβων μπροστά σε 

επικείμενες  αλλαγές  είναι η πληροφόρηση με επιτυχημένα παραδείγματα αλλαγής, η 

επικοινωνία, η συνεχής υποστήριξη, η δημιουργία οράματος (Morrison, 1998). Ως 

προϋποθέσεις μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αναφέρονται η επιτακτική  ανάγκη 

για αλλαγή, η ευρεία λαϊκή βούληση µε συμμετοχή όλων ενδιαφερόμενων  φορέων, η 

ύπαρξη συστηματικών παιδαγωγικών ερευνών και η έκφραση των μελλοντικών 

γενεών (Μπάκας, 2014). Ο σχεδιασμός μιας  εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 

στηρίζεται σε ένα σύνολο μεταρρυθμιστικών μέτρων και η εκτέλεσή του γίνεται 

βαθμιαία με δοκιμαστικά στάδια και συνεχή επιστημονικό έλεγχο. Στη διαδικασία 

αυτή θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, συνδικαλιστών, 

επιστημονικών οργανώσεων και ειδικών επιστημόνων (Ξωχέλλης, 1982). Αλλαγές 

στα πρόσωπα και ειδικά στους κύριους φορείς που είναι διαπιστευμένοι με το έργο 

της προώθησης και στήριξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και με το έργο της 

πρώτης ερμηνείας του περιεχομένου της μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο 
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περιεχόμενο και τη σκοποθεσία της ίδιας της εκπαιδευτικής πολιτικής (Παπαδάκης, 

2012). 

 

2
ο
 Κεφάλαιο : Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

2.1. Η έννοια της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Το πέρασμα από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί μια από 

τις πιο κρίσιμες φάσεις της εκπαίδευσης στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Γι’ 

αυτό, ένα από τα κύρια θέματα όλων των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων είναι το 

εξεταστικό  σύστημα που ισχύει στο τέλος της μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης των 

μαθητών για την πρόσβαση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, (Georgiadis, 2005). Ο 

όρος «πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» σημαίνει  όχι μόνον τη μετάβαση 

από τη δευτεροβάθμια στην τυπική τριτοβάθμια εκπαίδευση, που συμβαίνει  μετά την 

αποφοίτηση από το Λύκειο, αλλά και η συμμετοχή οποιουδήποτε το επιθυμεί  στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται από τα αντίστοιχα ιδρύματα. Η έννοια 

αυτή δεν είναι στατική, αλλά μεταβάλλεται συνεχώς, επηρεαζόμενη από τις  

κοινωνικο-οικονομικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές  εξελίξεις (Κασσωτάκης & 

Παπαγγελή-Βουλιουρή, 2009). 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, στη Σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών των κρατών 

μελών σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 1998, περιέγραψε 

την πολιτική πρόσβασης ως το σύνολο των διαδικασιών που στοχεύουν τόσο στη 

διεύρυνση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα τμήματα της 

κοινωνίας όσο και στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας αυτής της συμμετοχής 

(Vassilopoulos, 2015).  

2.2. Θεωρήσεις και βασικά συστήματα  πρόσβασης 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, στη βιβλιογραφία καταγράφονται τρεις σημαντικές 

θεωρήσεις ως προς την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθεμιά από αυτές 

στηρίζεται σε διαφορετικές ιδεολογικές αντιλήψεις αλλά και κάποια κοινά σημεία. 

Στην πρώτη,  η πρόσβαση συνδέεται  με το δικαίωμα όλων στη γνώση. Η ισότητα 

ευκαιριών, η κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη, η διαμόρφωση του κριτικά 

σκεπτόμενου πολίτη, η παιδεία και η πνευματική καλλιέργεια ανήκουν στην  

επιχειρηματολογία της (Ματθαίου, 2010). Στην πολιτική της ελεύθερης πρόσβασης, η 

προσφορά θέσεων αντισταθμίζει τη ζήτηση (Κλάδης, 2010).  Στην   περίπτωση αυτή, 
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η εισαγωγή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν έχει περιορισμούς και γίνονται δεκτοί 

όλοι οι αιτούντες που είναι όμως κάτοχοι του  πιστοποιητικού επιτυχούς 

ολοκλήρωσης των σπουδών της ανώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ή άλλου αντίστοιχου τίτλου σπουδών (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2004). 

Η δεύτερη άποψη υποστηρίζει κι αυτή, επίσης, τον περιορισμό των εξεταστικών 

εμποδίων προβάλλοντας όμως ως επιχειρήματα τις έννοιες του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, τις ανάγκες της αγοράς, τη χρηστική γνώση με σκοπό τη διεύρυνση της 

πρόσβασης, κυρίως σε τομείς παραγωγικού χαρακτήρα και τεχνολογικής αιχμής 

καθώς και τη δια βίου μάθηση (Ματθαίου, 2010). Οι διαδικασίες εισαγωγής των 

υποψηφίων αποφασίζονται από τα ίδια τα ιδρύματα που παρέχουν τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο αριθμός των διαθεσίμων θέσεων. 

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα  να αποφασίσουν ελεύθερα για την εφαρμογή των 

διαδικασιών πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητά τους ή τα κριτήρια 

που ορίζονται σε κεντρικό επίπεδο. Ο περιορισμός των εισακτέων  μπορεί να έχει 

ισχύ σε μερικά  από τα τμήματα  ή στο σύνολό  τους.  (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 2004).  

Τέλος, η τρίτη άποψη θεωρεί την πρόσβαση ως μια διαδικασία που αναγνωρίζει τις 

ικανότητες  του ατόμου. Έτσι,  η αξιοκρατία, η δυνατότητα μάθησης, οι γνωστικές 

προϋποθέσεις, είναι οι ικανότητες που προωθούνται και οι αυστηρές και αξιοκρατικές 

εξετάσεις προτείνονται ως μέσο επιτυχίας (Ματθαίου, 2010). Ένας κλειστός αριθμός 

εισακτέων (numerus clausus) ορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Η κυβέρνηση θέτει 

περιορισμούς στον αριθμό των θέσεων που προσφέρονται  και ελέγχει  άμεσα  τη 

διαδικασία επιλογής, επειδή η προσφορά θέσεων δεν επαρκεί για να αντισταθμιστεί η 

ζήτηση (Κλάδης, 2010). 

2.3. Ονοματολογία συστημάτων  εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Οι εξετάσεις, με διάφορες ονομασίες και παραλλαγές,  αποτελούσαν και αποτελούν 

κεντρικό άξονα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Εθνικός Οργανισμός 

Εξετάσεων, 2015). Ακαδημαϊκό Απολυτήριο, Εισιτήριες Εξετάσεις, Πανελλήνιες 

Εξετάσεις,  Πανελλαδικές Γενικές Εξετάσεις, Εθνικό Απολυτήριο  είναι κάποιοι από 

τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς για να περιγράψουν τις εξετάσεις 

για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεδομένου ότι είναι 

πολύ σημαντικοί για τη μετάβαση των μαθητών  από τη μέση στην ανώτερη και 



 

24 
 

ανώτατη εκπαίδευση, αποτέλεσαν την κορυφαία στιγμή της σχολικής τους πορείας, 

ανεξάρτητα από την ονομασία τους (Κυρίδης,1997). 

Οι εισαγωγικές εξετάσεις  είναι ένα σύστημα αξιολόγησης της μαθητικής επίδοσης 

(Κασσωτάκης,1990). Είναι γραπτή εξέταση που κατά  κανόνα δεν είναι υποχρεωτική 

και πρόκειται για δοκιμασία εθνικής κλίμακας. Το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο είναι ένα 

σύστημα εισαγωγής που αποτελεί ουσιαστικά ένα πιστοποιητικό που δίνει το 

δικαίωμα εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα. Αποκτάται ύστερα από επιτυχή 

δοκιμασία σε εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι 

βαθμοί των επιτυχόντων στις παραπάνω εξετάσεις συνυπολογίζονται με το 

απολυτήριο της Β΄ Λυκείου και με τους βαθμούς της Γ΄ Λυκείου. Οι κάτοχοι 

ακαδημαϊκού απολυτηρίου γίνονται πλέον υποψήφιοι για τα ανώτατα ιδρύματα χωρίς 

επιπλέον εξετάσεις και εισάγονται σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη. Ο 

όρος Πανελλήνιες Εξετάσεις ή Πανελλαδικές Εξετάσεις ή Γενικές Εισιτήριες 

Εξετάσεις χρησιμοποιήθηκε για να τονίσει την έκταση που λαμβάνουν κατά τη 

διεξαγωγή τους και για να δείξει τις ονοματικές παραλλαγές του ίδιου, σε γενικές 

γραμμές, τρόπου εξέτασης, άσχετα αν αυτός γίνεται σε μια ή σε δύο φάσεις 

(Κυρίδης,1997). Το Εθνικό Απολυτήριο είχε ως βασική επιδίωξη να αποτελέσει  

τίτλο υψηλού κύρους, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ισότιμο για όλους τους 

μαθητές και μοναδικό κριτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 

βασικές αρχές του είναι ότι στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου  εξετάζεται σε 

πανελλήνια κλίμακα ό,τι διδάσκεται σε αυτές και ότι τα ανώτερα και ανώτατα 

ιδρύματα ορίζουν κατά την απόλυτη κρίση τους τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή 

των υποψηφίων (Δημαράς, 2010).  

Οι πολλές αλλαγές του συστήματος εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση 

φανερώνουν την πίεση που προκύπτει από την αντικειμενική αδυναμία του 

πανεπιστημιακού συστήματος να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση για ανώτατες 

σπουδές στην Ελλάδα (Γουβιάς, 2010), πράγμα που αποτελεί το βασικό λόγο για τη 

διατήρηση του συστήματος του «numerus clausus» (Υπουργείο Παιδείας, 2012). 

Το θέμα της περιορισμένης εισόδου στα πανεπιστήμια έχει 

αποτελέσει   αντικείμενο συζήτησης για πολύ καιρό. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα λόγω 

των αλληλοσυνδεόμενων  ζητημάτων που προκύπτουν από το διαμορφωτικό ρόλο 

που έχει το πανεπιστήμιο στην κοινωνία και επίσης στον σύγχρονο κόσμο των 
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επιχειρήσεων (Fornasari, 2015). Με τον όρο «numerus clausus» εννοείται ο 

προκαθορισμένος αριθμός πρωτοετών φοιτητών που κάθε ανώτερο ή ανώτατο ίδρυμα 

μπορεί να δεχθεί, ώστε η λειτουργία του να είναι εύρυθμη και ανεμπόδιστη. O όρος 

αυτός εκφράζει την αδυναμία των ανώτερων και ανώτατων σχολών να 

απορροφήσουν το σύνολο των υποψηφίων (Κυρίδης, 1997) με αποτέλεσμα να 

εφαρμοστεί ο «κλειστός αριθμός»  ως οργανωτική βελτίωση από την πλευρά του 

κράτους (Fornasari, 2015). Ο «numerus clausus» προϋποθέτει ότι η επιλογή γίνεται 

με δημοκρατικό, αξιοκρατικό και αξιόπιστο τρόπο και επιλέγονται τα πιο ικανά 

άτομα (Θάνος, 2012). Σύμφωνα με την Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη (1990),  ένα 

σημαντικό γεγονός που προκύπτει από την εφαρμογή του  είναι η φοίτηση των 

υποψηφίων σε κλάδους που δεν επιθυμούσαν ως πρώτες επιλογές, έτσι ώστε η 

κατάληξη του κάθε υποψηφίου να είναι εντελώς διαφορετική από τις αρχικές του 

προθέσεις. 

3ο Κεφάλαιο: Συστήματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

3.1. Η πρόσβαση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Το σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα  καθορίζεται από 

την αρχή του  «numerus clausus» (Κλάδης, 2010). Από το 1964, έτος κατά το οποίο 

ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την επιλογή των υποψηφίων για την εισαγωγή  στα 

Πανεπιστήμια από το Υπουργείο Παιδείας, και μέχρι σήμερα ισχύει ένα 

«συγκεντρωτικό σύστημα» για την είσοδο των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια. Οι υποψήφιοι  που διαθέτουν το απολυτήριο Λυκείου 

παίρνουν μέρος  σε διαγωνιστικές  εξετάσεις  που πραγματοποιούνται σε εθνικό 

επίπεδο με ένα εξεταστικό σύστημα που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής 

αξιολόγησης διδασκόμενα στη τελευταία τάξη του Λυκείου και οδηγούν στα 

αντίστοιχα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, 

2015). Ο  περιορισμός και ο τρόπος επιλογής αποφασίζονται απευθείας σε εθνικό 

επίπεδο (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 2015). Όλες οι εκπαιδευτικές αλλαγές δρομολογούνται από 

την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία και νομιμοποιείται 

να το πράξει. Συνήθως συστήνονται ειδικές επιτροπές  που μελετούν το πρόβλημα 

και εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία προτάσεις για παραμερισμό των 

δυσλειτουργικών φαινομένων που πιθανόν παρατηρούνται (Μάρκου, 2010). 

3.2. Συνεχείς αλλαγές στα συστήματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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Η ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης είναι γεμάτη από προσπάθειες μεταρρυθμίσεων 

και αντιμεταρρυθμίσεων, από απόπειρες αλλαγών που αποσύρθηκαν ή ακυρώθηκαν, 

πλήρως ή εν μέρει, από μέτρα που θεσπίστηκαν μετέπειτα (Γκότοβος,  2008 οπ. 

αναφ. στο Κασσωτάκης-Παπαγγελή-Βουλιουρή, 2009). Τα περισσότερα συστήματα 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια ισχύος τους, υπέστησαν 

τροποποιήσεις οι οποίες επηρέασαν, άλλες λιγότερο  κι άλλες περισσότερο, τη 

φιλοσοφία και τη βασική δομή του καθενός από  αυτά (Λίτινας, 2006). Αρκετές από 

τις αλλαγές αυτές συνδέθηκαν με μεταβολές στη δομή και τη λειτουργία του 

Λυκείου. Ωστόσο, κατά τον Κασσωτάκη (2010), η διαμόρφωση ενός ικανοποιητικού 

συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρά τις συνεχείς αυτές 

τροποποιήσεις, δεν επετεύχθη. Ο Κλάδης (2014), αναφέρει ότι σύμφωνα με την 

ισχύουσα άποψη, η διάρκεια και ο βαθύς επηρεασμός του συστήματος θεωρούνται ως 

τα δύο βασικά χαρακτηριστικά μιας μεταρρύθμισης, πράγμα που σημαίνει ότι μια 

μεταρρύθμιση καταξιώνεται ως τέτοια εκ των υστέρων. Ωστόσο, στις περισσότερες 

των περιπτώσεων μετά το 1974,  οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν δεν είχαν 

ούτε διάρκεια,  ούτε επηρέασαν το σύστημα σε βάθος. Στις πολλές και ενδιαφέρουσες 

απόπειρες ανάγνωσης και ερμηνείας του εκπαιδευτικού μας παρελθόντος από τη 

μεταπολίτευση και μετά, οι ερευνητές μίλησαν για τη «μεταρρύθμιση που δεν έγινε» 

(Δημαράς, 1973), για την «Κατάρα του Σισύφου» (Καζαμίας, 1993), για 

«υπουργοκεντρική» εκπαιδευτική πολιτική (Δημαράς, 1979), κλπ. (όπ. αναφ. στο 

Μπουζάκης,2012). Οι συνεχείς αυτές μεταβολές ερμηνεύονται από την ισχυρή 

κυριαρχία του πολιτικού στοιχείου καθώς και  της στενής σχέσης ανάμεσα στην 

εκπαίδευση και στο κράτος (Μπουζάκης, 2012).  

Στις  χώρες όπου ο αριθμός των εισαγομένων φοιτητών  στα τριτοβάθμια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι περιορισμένος σε σχέση με τον αριθμό υποψηφίων, 

δηλαδή η ζήτηση  για την ανώτατη εκπαίδευση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά 

θέσεων, υπάρχει πάντοτε ένα σύστημα αξιολόγησης για την επιλογή εκείνων, που με 

τα ισχύοντα κάθε φορά κριτήρια θεωρούνται οι καταλληλότεροι για ανώτερες και 

ανώτατες σπουδές. Τα κριτήρια διαφέρουν από χώρα σε χώρα και διαμορφώνονται 

από ποικίλους πολιτικούς, κοινωνικοοικονομικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες. 

(Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1995).   

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (2015), σε όλες σχεδόν 

τις ευρωπαϊκές χώρες διενεργούνται εξετάσεις στο τέλος της μετα-υποχρεωτικής 
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γενικής εκπαίδευσης. Όμως, οι διαδικασίες πρόσβασης στα ιδρύματα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφέρουν ανάλογα με τα τμήματα σπουδών που οι 

υποψήφιοι επιλέγουν. Ο σχεδιασμός των συστημάτων επιλογής για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στηρίζεται σε έναν συνδυασμό εξωτερικών εξετάσεων συνήθως σε  

εθνικό επίπεδο, και ενδοσχολικής αξιολόγησης, ανάλογα με τη δομή και τον  ρόλο 

του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος στην κοινωνία. Υπάρχει ποικιλία στο είδος της 

εξέτασης, στο περιεχόμενο και στον τρόπο βαθμολόγησης. Ωστόσο, σε κάποιες από 

αυτές τις χώρες, τα θέματα των εξετάσεων εγκρίνονται και από τις αρμόδιες αρχές, 

ενώ στις υπόλοιπες το σχολείο είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνο για την όλη διαδικασία. 

3.2.1. Συστήματα πρόσβασης  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση άλλων χωρών  

Παντού στην Ευρώπη, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της πρόσβασης 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, το οποίο αποτελεί τη στοιχειώδη 

προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τις περισσότερες φορές 

προστίθενται σε αυτές και άλλες διαδικασίες εισαγωγής, όπως είναι η συμμετοχή σε 

εισαγωγικές εξετάσεις ή σε διαγωνισμό, η υποβολή ενός προσωπικού φακέλου 

επίδοσης ή η συμμετοχή σε μια συνέντευξη  περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των 

εισακτέων (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 2004). Σχετικά με το θέμα αυτό, ο  Κλάδης (2010) 

αναφέρει ότι όσες είναι οι χώρες που συμμετέχουν στη Διαδικασία της Μπολόνια, 

στην οικοδόμηση δηλαδή του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, τόσα 

είναι και τα διαφορετικά συστήματα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, ίσως 

μάλιστα και περισσότερα, αν ληφθεί υπόψη η ιδιόμορφη ομοσπονδιακή διάρθρωση 

των εκπαιδευτικών συστημάτων ορισμένων χωρών. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε  

συγκεκριμένα παραδείγματα: 

Στη Γαλλία, το σύστημα χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη ανάπτυξη των πολιτικών 

που ενθαρρύνουν τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης, αλλά επίσης από την εμμονή 

μιας άνισης πρόσβασης στη ανώτατη εκπαίδευση σύμφωνα με τις σχολές, και τα 

τμήματα (Fave-Bonnet, 2015). Ενώ όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Baccalauréat) έχουν θεωρητικά δικαίωμα  να εισαχθούν σε ένα 

πανεπιστήμιο, οι  Μεγάλες Σχολές ασκούν μια αυστηρή επιλογή  που στηρίζεται σε 

διαγωνισμό  εισόδου. Το κράτος οργανώνει και εγγυάται την αξιοπιστία των 

εξετάσεων και το σχολείο την ενιαία και ομοιόμορφη διδασκαλία (Ματθαίου, 2010). 

Στο Βέλγιο, υπάρχει μια πολύ ισχυρή παράδοση ελεύθερης πρόσβασης στο 
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Πανεπιστήμιο (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 2004). Στο Ηνωμένο Βασίλειο η  προετοιμασία 

γίνεται εντός σχολείου και οι εξετάσεις γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο σε ύλη που 

καθορίζουν τα πανεπιστήμια, τα οποία έχουν και την ευθύνη επιλογής των 

σπουδαστών τους με βάση κυρίως τις επιδόσεις, αλλά και τα ενδιαφέροντα και την 

προσωπικότητά τους (Ματθαίου, 2010). Στη Φινλανδία, για την εισαγωγή των 

υποψηφίων στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας η συνηθέστερη διαδικασία είναι ένας 

συνδυασμός βαθμών στις εθνικές εξετάσεις πρόσβασης, οι βαθμοί απολυτηρίου 

ανώτερης δευτεροβάθμιας και αποτελέσματα σε εισαγωγικές εξετάσεις των 

ιδρυμάτων. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Σε όλα τα πεδία σπουδών υπάρχει 

αυστηρά περιορισμένος αριθμός εξαιτίας της πληθώρας των υποψηφίων αναλογικά 

με τις προσφερόμενες θέσεις (Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, 2015).  Στη Γερμανία 

τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών σε κεντρικό και τοπικό 

επίπεδο είναι η βαθμολογία του απολυτηρίου (Abitur), ο χρόνος αναμονής, ειδικές 

εξετάσεις και κοινωνικοί παράγοντες. Για συγκεκριμένες  σχολές προβλέπεται επίσης 

ειδικό τεστ και συνέντευξη του υποψηφίου. Ο αριθμός των εισακτέων σε ορισμένες 

σχολές, στο πλαίσιο συγκεντρωτικής διαδικασίας, καθορίζεται από την Κεντρική 

υπηρεσία καθορισμού των εισακτέων (Δ.Α.ΣΤΑ, ΤΕΙ Κρήτης, 2016).  Στην Ιταλία, το 

ζήτημα της εισόδου στα πανεπιστήμια συνδέεται πραγματικά με τη γενική δομή 

ολόκληρου του εκπαιδευτικού κύκλου από τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματά 

του μέχρι τις μορφές κανονισμού της αγοράς εργασίας. Κάθε ίδρυμα μπορεί να 

απαιτήσει και πιστοποίηση επάρκειας σε συγκεκριμένες γνώσεις. Ο αριθμός 

εισακτέων είναι «numerus clausus»  σε ορισμένες σχολές (Fornasari, 2015). Σύμφωνα 

με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (2015), στην Ισπανία οι 

εισαγωγικές εξετάσεις οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και τα 

Πανεπιστήμια. Για τη συμμετοχή σε αυτές απαιτείται η καταβολή ενός χρηματικού 

αντιτίμου από τους υποψηφίους . Ο κλειστός αριθμός θέσεων ισχύει, προτείνεται από 

τα πανεπιστήμια και εγκρίνεται από την οικεία περιφερειακή κυβέρνηση Εκτός 

Ευρώπης, στην Ιαπωνία, σύμφωνα με τον Hays (2008), για τα περισσότερα 

πανεπιστήμια οργανώνονται δύο κύκλοι εξετάσεων. Στον πρώτο, όλοι οι σπουδαστές 

δίνουν εξετάσεις συγχρόνως προκειμένου να αποφασιστεί εάν είναι ικανοί να γίνουν 

δεκτοί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο δεύτερο, οι εξετάσεις αφορούν το  

συγκεκριμένο  πανεπιστήμιο όπου ο σπουδαστής επιθυμεί να φοιτήσει. Οι 

πανεπιστημιακοί διαγωνισμοί πρόσβασης είναι τα μόνα κριτήρια για να εισέλθει ο 
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ενδιαφερόμενος στη σχολή. Oι βαθμοί και οι πρόσθετες διδακτικές δραστηριότητες 

του σχολείου δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.  

3.3. Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο ελληνικό σύστημα πρόσβασης   

3.3.1.Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εισαγωγικών εξετάσεων   

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και το έτος 1963 γινόταν με 

εξετάσεις που διενεργούσε το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ξεχωριστά. Από το 1964, 

ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την επιλογή των υποψηφίων για την εισαγωγή  στα 

Πανεπιστήμια από το Υπουργείο Παιδείας. Τα φαινόμενα παρέμβασης στις 

διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που 

είχαν ήδη εμφανιστεί κατά την περίοδο διενέργειας των εισαγωγικών εξετάσεων από 

τις Πανεπιστημιακές Σχολές και η σταδιακή αμφισβήτηση  του κοινού στον 

αδιάβλητο χαρακτήρα  τους, συνέβαλαν στο να εκσυγχρονιστεί  το σύστημα έτσι 

ώστε να εμφανίζεται πιο αξιόπιστο και πιο αντικειμενικό (Κασσωτάκης, Παπαγγελή-

Βουλιουρή, 2009).   

Οι εξαγγελίες των εκάστοτε αρμοδίων  για το σχετικό ζήτημα περιστράφηκαν  κυρίως 

γύρω από τους εξής άξονες: το αδιάβλητο και δίκαιο της διαδικασίας επιλογής, τον 

καθορισμό των εξεταζόμενων μαθημάτων, την προς εξέταση ύλη, τη μορφή των 

θεμάτων, τον τρόπο αξιολόγησης,  τη συμμετοχή ή όχι του απολυτηρίου του Λυκείου 

στη βαθμολογία των εξετάσεων,  τον προσδιορισμό του αριθμού των εισακτέων, την 

αποδέσμευση του τρόπου εισαγωγής στις Σχολές από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, 2015) τον περιορισμό της παραπαιδείας,  τη 

λεκτική καταδίκη του τρόπου εκμάθησης μέσα από την απομνημόνευση 

(Κασσωτάκης, Παπαγγελή-Βουλιουρή, 2009). Κατά τον Ματθαίου (2005), μετά από 

κάθε ατελέσφορη μεταρρύθμιση, υπάρχουν οι ίδιες διαπιστώσεις: το Λύκειο 

παραμένει δέσμιο των Δεσμών, των Πανελληνίων, των Πανελλαδικών, των Γενικών 

εξετάσεων, η γενική παιδεία απαξιώνεται, η παραπαιδεία ανθεί,  υπονομεύοντας τον 

παιδευτικό ρόλο του σχολείου και εξαντλώντας οικονομικά τις οικογένειες, τα 

πανεπιστήμια διαμαρτύρονται για την ποιότητα της γνωστικής υποδομής των 

φοιτητών και για την καταστρατήγηση του δικαιώματος να επιλέγουν τα ίδια τους 

φοιτητές τους οι οποίοι εντάσσονται συχνά, μέσα από το μηχανογραφικό σύστημα,  

Τμήματα και σε Σχολές, άσχετα  με τα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες τους. Οι 
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μεταρρυθμιστικές απόπειρες που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα από το 1964 ήταν οι 

εξής:  

3.3.2.Οι εισιτήριες εξετάσεις του  1964   

Το 1964 έγιναν οι πρώτες Εισιτήριες Εξετάσεις και διενεργήθηκαν  κεντρικά και 

ενιαία για όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από το Υπουργείο Παιδείας. Το 

1965 με το  Ν.4379/1964 καθιερώθηκε το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο ως βασικό 

εφόδιο σπουδών και κριτήριο για είσοδο στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα από 

αδιάβλητες διαδικασίες καθώς και κοινή ύλη, πράγμα που θα ενίσχυε τη θέση περί 

ισότητας στην  αντιμετώπιση των υποψηφίων. Συγχρόνως, για τη χορήγηση του 

Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου τονίστηκε η ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η επίδοση στο 

Λύκειο στη διαδικασία πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση καθώς και η 

τοποθέτηση βαθμολογικού ορίου (Αγγελάκος, 2015). Το Απολυτήριο Λυκείου 

επικύρωνε την αποφοίτηση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν παρείχε όμως το 

δικαίωμα φοίτησης στα ΑΕΙ. Η πρόσβαση σε αυτά ήταν δυνατή με την απόκτηση του 

Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου, ύστερα από εξετάσεις. Παρά τα θετικά του στοιχεία,  το 

Ακαδημαϊκό Απολυτήριο δεν κατάφερε να πλήξει την παραπαιδεία, η οποία 

εξακολούθησε να παραμένει σημαντική πηγή κοινωνικής ανισότητας. (Κασσωτάκης, 

Παπαγγελή-Βουλιουρή, 2009).  

Με τον Α.Ν.40/1967 καταργήθηκε το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο και επανήλθαν οι 

εισαγωγικές εξετάσεις.  Με το Ν.237/1969, οι Γενικές Εισιτήριες Εξετάσεις  γίνονταν 

ανά κύκλους σπουδών αντί για χωριστές εξετάσεις ανά σχολή. Οι απόφοιτοι του 

Γυμνασίου είχαν τρεις επιλογές:  να εισαχθούν , χωρίς εξετάσεις, σε τεχνικές 

επαγγελματικές σχολές,  να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο 

Γενικό Λύκειο ή να διαγωνιστούν για την είσοδο στο Τεχνικό-Επαγγελματικό 

Λύκειο. Οι δύο τύποι λυκείου θεωρούνταν ισότιμοι. Με τις παραπάνω λύσεις και 

ιδιαίτερα με τη στροφή στον τεχνικό-επαγγελματικό τομέα επιδιώχθηκε η 

αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού μαθητών στα Γυμνάσια και η συσσώρευση των 

χιλιάδων αποφοίτων στις πανεπιστημιακές σχολές (Ζαγκλαρά, 2014). Παρόλο που  η 

κυβέρνηση έθεσε την ανάπτυξη της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης ως μια 

από τις πρώτες προτεραιότητές της, θεωρώντας την προϋπόθεση για τον 

εκσυγχρονισμό της χώρας και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας της,  

δεν αναπτύχθηκε στο βαθμό  που προσδοκούσαν οι εκπονητές  της συγκεκριμένης 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Θάνος, 2012). 
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3.3.3. Οι Πανελλήνιες εξετάσεις του 1980  

Με το Ν.1035/1980 και το Π.Δ.298/1980 θεσμοθετήθηκε ένα νέο εξεταστικό 

σύστημα που ονομάστηκε  Πανελλήνιες Εξετάσεις και που διήρκησε τελικά για μικρό 

χρονικό διάστημα.. Η δοκιμασία αυτή, ενσωματωμένη στη συνολική εκπαιδευτική 

διαδικασία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετέτρεψε τη συμμετοχή στους 

εισιτήριους διαγωνισμούς σε υποχρεωτική για όλους τους μαθητές, ακόμα και για 

όσους δεν επιθυμούσαν την εισαγωγή τους στα τριτοβάθμια ιδρύματα (Κυρίδης, 

1997). Η επιλογή βασίστηκε σε σειρές δοκιμασιών που γίνονταν στις δύο τελευταίες 

τάξεις του Λυκείου  μειώνοντας, έτσι,  τόσο τον παράγοντα τύχη όσο και διάφορα 

ψυχολογικά και ψυχοσωματικά προβλήματα (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 

1995). Το σύστημα αυτό ίσχυσε μόνο για δύο χρόνια επειδή θεωρήθηκε πολύπλοκο 

και απορρυθμιστικό για τις λυκειακές  σπουδές  με τις διαδοχικές εξετάσεις στις δύο 

τάξεις του Λυκείου, την πρόκληση έντονου ψυχικού άγχους στους μαθητές και στους 

γονείς τους, την οικονομική αφαίμαξη της οικογενείας  και την αύξηση της 

παραπαιδείας (Ευαγγελόπουλος, 1998 όπ.αναφ. στο Ζαγκλαρά, 2014). 

3.3.4. Οι Γενικές εξετάσεις από το 1983 

Από το 1983  μέχρι το 1999 με το Ν.1351/1983 ίσχυσαν οι Γενικές Εξετάσεις ή 

Δέσμες. Καθιερώθηκε ένα νέο σύστημα   πρόσβασης των υποψηφίων στην ανώτερη 

και ανώτατη εκπαίδευση όπου στην τελευταία τάξη του Λυκείου θεσμοθετήθηκαν 

ομάδες μαθημάτων που οδηγούσαν τον τελειόφοιτο προς συγκεκριμένο σύνολο 

σχολών το οποίο αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένη  δέσμη  μαθημάτων (Λίτινας, 

2006). Αυτό το εξεταστικό σύστημα υπήρξε το μακροβιότερο σύστημα που 

εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Με επιμέρους τροποποιήσεις διατηρήθηκε για 

περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια. Ιδιαίτερα, όμως, μετά την 15/ετή διατήρηση του 

συστήματος των «δεσμών» οι διαβουλεύσεις  σχετικά με το ζήτημα της πρόσβασης 

στην ανώτατη εκπαίδευση περιστράφηκε  και περιορίστηκε γύρω από  τον αριθμό 

των εξεταζόμενων μαθημάτων,  από τον αντικειμενικό και αδιάβλητο χαρακτήρα των 

εξετάσεων, με αποτέλεσμα αυτές οι αντιλήψεις να λειτουργούν ανασταλτικά για 

οποιαδήποτε μεταβολή (Αγγελάκος, 2015). Από το 1988, με το Ν.1771/1988, οι 

Γενικές εξετάσεις απέκτησαν τον τελικό τους χαρακτήρα, δηλαδή αποκλειστικά και 

μόνο εισιτήριες. Η θέσπιση των Γενικών Εξετάσεων σχετίστηκε με  τα Πολυκλαδικά 

και τα Τεχνοεπαγγελματικά Λύκεια καθώς και την ίδρυση των Μεταλυκειακών 

Προαπρασκευαστικών Κέντρων, τα οποία στόχευαν στη μείωση ή στην κατάργηση 
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των οικογενειακών εξόδων για την παραπαιδεία. Ο κρατικός αυτός θεσμός 

επικρίθηκε ότι στερούταν παιδαγωγικής σκοπιμότητας, γιατί αποτελούσε κατά 

κάποιο τρόπο επίσημη αναγνώριση της αναγκαιότητας των ιδιωτικών φροντιστηρίων 

χωρίς τελικά να πετύχουν να τα ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τόσο στη διοικητική 

οργάνωση όσο και στη διδακτική εμπειρία των διδασκόντων (Κασσωτάκης, 1991, οπ. 

αναφ. στο Ζαγκλαρά 2014). Με αυτό το εξεταστικό σύστημα, το Λύκειο συνέχισε να 

λειτουργεί ως προπαρασκευαστική βαθμίδα για τους μαθητές που επιθυμούσαν την 

εισαγωγή τους  στα πανεπιστήμια (Κυρίδης, 1997).  Για τους παραπάνω λόγους, 

υπήρξε η πρόταση για την προσθήκη μιας τέταρτης τάξης στο Λύκειο, επειδή οι 

Δέσμες, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του σχολικού πενθημέρου αφαιρούσαν 

χρόνο από τη γενική εκπαίδευση, την αποπροσανατόλιζαν ακριβώς την κρίσιμη ώρα 

της ολοκλήρωσης της φοίτησης και της εξόδου από το σχολείο και καταδίκαζαν 

επίσημα  τους μαθητές  να υστερούν μορφωτικά απέναντι στους μαθητές του 

υπόλοιπου κόσμου (Νούτσος, 1999). 

3.3.5. Οι εισαγωγικές εξετάσεις μετά το 1996 

Η πολιτική που ακολουθήθηκε μετά το 1996 επικεντρώθηκε στο άνοιγμα της 

ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης στην κοινωνία και στη διεύρυνση της πρόσβασης 

στα τριτοβάθμια ιδρύματα. Η πολιτική αυτή που είχε ως στόχο την μαζικοποίηση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκφράστηκε  τόσο με τη ραγδαία αύξηση, σχεδόν 

διπλασιασμό μεταξύ 1996 και 2001, του αριθμού των φοιτητών στην ανώτατη 

εκπαίδευση (Κλάδης, 2010)  όσο και με την κατάτμηση των παλαιότερων και την 

ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων (Κασσωτάκης & Παπαγγελή-Βουλιουρή, 

2002 όπ. αναφ. στο Αγγελάκος, 2015). Το 1996 δόθηκε στη δημοσιότητα η οριστική 

πρόταση για το Εθνικό Απολυτήριο που θα εφαρμοζόταν  από το σχολικό έτος 1996-

1997. Βασικοί στόχοι της πρότασης για το Εθνικό Απολυτήριο ήταν η ενίσχυση της 

γενικής παιδείας και η αναβάθμιση του μορφωτικού και εκπαιδευτικού ρόλου του 

σχολείου, η διασφάλιση ενός ορθολογικού συστήματος επιλογής για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, αντικειμενικού και αδιάβλητου και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

στους μαθητές, καθώς και πολλών άλλων ικανοτήτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1995, οπ. αναφ. 

στο (Κασσωτάκης & Παπαγγελή-Βουλιουρή, 2009). Όμως, και αυτό το σχέδιο για το 

Εθνικό Απολυτήριο προκάλεσε αντιδράσεις και οδήγησε στην αναστολή της 

εφαρμογής του, επειδή δεν περιείχε  σαφείς προβλέψεις για τη διεύρυνση της 

πρόσβασης στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και έτσι δεν δημιουργούσε 
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ελπίδες για τη μείωση της προσφυγής των μαθητών στην παραπαιδεία, η ανάπτυξη 

της οποίας ήταν, μεταξύ άλλων, συνέπεια του μεγάλου ανταγωνισμού για την 

εξασφάλιση μιας θέσης στα ελληνικά Πανεπιστήμια (Κασσωτάκης & Παπαγγελή-

Βουλιουρή, 2009).  

3.3.6. Ο Νόμος 2525/1997 

Με το Ν.2525/1997 θεσμοθετήθηκε και από το 2000 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 

ένα νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που  υπογράμμιζε τη 

σημασία στην αναμόρφωση του Ενιαίου Λυκείου, όπως ονομάστηκε πλέον, και στην 

αλλαγή του συστήματος μετάβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Γενικός στόχος ήταν η ενίσχυση του κύρους του μορφωτικού και 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα του Απολυτηρίου του Λυκείου έτσι ώστε να θεωρείται ο 

τίτλος αυτός ισάξιος με τους αντίστοιχους τίτλους των υπόλοιπων ευρωπαϊκών 

χωρών, επιδίωξη ανάλογη με αυτήν της πρότασης για το Εθνικό Απολυτήριο. Το 

2000 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση με βάση την επίδοση του υποψηφίου στο Λύκειο (Λίτινας, 2006). Η 

προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξαρτήτως 

κοινωνικής προέλευσης και η παροχή ίσων ευκαιριών για όλους ήταν τα βασικά του 

σημεία. Υποστηρίχθηκε ότι η  θέσπιση του Ενιαίου Λυκείου, εκτός από την ανάπτυξη 

της προσωπικότητας και της κριτικής σκέψης του μαθητή, θα βοηθούσε στην 

καταπολέμηση της αποστήθισης και στην προώθηση ενός αντικειμενικού τρόπου 

αξιολόγησης. Επιπλέον, θεωρήθηκε ως η αρχή για την κατάργηση των εξετάσεων και 

της ελεύθερης  πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ, 1997α,β, 1998, 

και 2000 οπ. αναφ. στο Γουβιάς, 2010). 

Το παραπάνω εξεταστικό σύστημα κατά  την περίοδο 1998-2000 δέχτηκε 

εντονότατες αντιδράσεις από τον Τύπο, τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς  

με κύριο θέμα τη μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων. 

Υποστηρίχθηκε επίσης από τους παραπάνω ότι η παραπαιδεία δε θα μειωνόταν  

καθώς, σύμφωνα με το νέο σύστημα επιλογής,  ο μαθητής θα βρισκόταν κάτω από 

μία διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης και επομένως το σχολείο  θα κατέληγε να γίνει 

ένα διαρκές εξεταστικό κέντρο (Αγγελάκος, 2015). Υπό την πίεση των 

κινητοποιήσεων και αντιδράσεων που υπήρχαν εναντίον των πανελλαδικών 

εξετάσεων των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου σε όλα τα γραπτώς 

εξεταζόμενα μαθήματα αποφασίστηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις. 
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3.3.7. Οι εισαγωγικές εξετάσεις μετά το 2000 

Η αλλαγή του συστήματος πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση αναδεικνύεται 

συνεχώς ως μείζον ζήτημα από το 2005 έως το 2012 και αποκτά  διακομματική και 

εθνική διάσταση μέσω της υιοθέτησης του όρου «εθνικός διάλογος». Ως κύριος 

φορέας οργάνωσης και διεξαγωγής του διαλόγου επιλέγεται το Εθνικό Συμβούλιο 

Παιδείας. Στο διάστημα αυτό και παράλληλα με συνεχείς αλλαγές υπουργών 

παιδείας, καθυστερήσεις και παλινωδίες εμφανίζεται έντονη η ανάγκη αποδέσμευσης 

του Λυκείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια, ο περιορισμός της 

διδασκόμενης και εξεταζόμενης ύλης στο Λύκειο,  η μείωση του αριθμού των 

εξεταζόμενων μαθημάτων για την πρόσβαση στα τριτοβάθμια ιδρύματα χωρίς, όμως, 

να υπάρχει συγκροτημένη και αναλυτική πρόταση για το ζήτημα αυτό (Αγγελάκος, 

2015).  

Το 2012 παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι προτάσεις για ένα νέο 

σύστημα πρόσβασης  «δίκαιο» και «έγκυρο» με σκοπό  μεταξύ άλλων να χτυπηθεί το 

τεράστιο οικονομικό κύκλωμα παραπαιδείας που ανθούσε.  Η πρόταση αυτή 

προέβλεπε αυτόνομο Λύκειο και ισχυρό  Εθνικό Απολυτήριο, υποστήριξη του 

μαθητή με μαθήματα εμβάθυνσης, διπλές Πανελλαδικές Εξετάσεις, ενδοσχολικές και 

εισαγωγικές, απευθείας εισαγωγή σε τμήματα χαμηλής ζήτησης,  εισαγωγικές σε 

μικρό αριθμό μαθημάτων και προσδιορισμό μαθημάτων και συντελεστών βαρύτητας 

από τα πανεπιστήμια. Η διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων θα γινόταν από έναν 

Ανεξάρτητο Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων που θα αναλάμβανε  συνολικά τη 

ρύθμιση όλων των σχετικών θεμάτων. Η μεταρρύθμιση δεν προχώρησε λόγω 

ποικίλων αντιδράσεων από την εκπαιδευτική κοινότητα, τα πολιτικά κόμματα και 

μερίδα του Τύπου, που έκαναν λόγο για εξεταστικούς φραγμούς  που γίνονται 

ισχυρότεροι, με αποτέλεσμα την αύξηση της μαθητικής διαρροής από το λύκειο και  

της παραπαιδείας (Υπουργείο Παιδείας, 2012). 

Το 2013 (έως το 2015), με το Ν. 4186/2013 ιδρύθηκε το Νέο Λύκειο, με εφαρμογή 

από το 2013 στην Α΄ Λυκείου  και σταδιακά μέχρι το 2015 σε πλήρη εφαρμογή στη 

Γ΄ Λυκείου και άρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο νόμος υπέστη αρκετές 

τροποποιήσεις και σε χρονική μετάθεση και στην ουσία του με αποτέλεσμα να μην 

εφαρμοστεί  εξ ολοκλήρου στην πράξη. Η φιλοσοφία του Νέου Λυκείου ήταν η 

αποδέσμευση του Απολυτηρίου από τις πανελλαδικές εξετάσεις, ο περιορισμός των 

πανελλαδικών μαθημάτων, η χρήση Τράπεζας θεμάτων τόσο στις προαγωγικές 
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εξετάσεις των τριών τάξεων, όσο και στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και οι περιορισμός στην επιλογή τμημάτων που θα 

είχε ο υποψήφιος. Με τον νέο νόμο για το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην 

ανώτατη εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι επιδιώκεται μια σταδιακή επιστροφή στην 

τοποθέτηση «φίλτρων» στην πορεία προς την ολοκλήρωση των σπουδών στο Λύκειο 

με την παρέμβαση ενός εξωτερικού Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων και με την 

επαναφορά ουσιαστικά της βάσης του 10 σε όλο το Λύκειο (Αγγελάκος,2015). 

Με το  Ν.4327/2015 εισήχθη ένα νέο σύστημα εξετάσεων προκειμένου να 

εφαρμοστεί στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016. Σύμφωνα με τον Εθνικό 

Οργανισμό Εξετάσεων (2015) εμφανίστηκε ως  τροποποίηση του Νέου Λυκείου του 

Ν.4186/2013, αλλά στην ουσία υπήρξε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα 

πρόσβασης, που φαινόταν να έχει  αρκετά κοινά με το σύστημα των Δεσμών. Η 

Τράπεζα Θεμάτων καθώς και οι πανελλαδικού τύπου εξετάσεις στην Α' και την Β΄ 

Λυκείου καταργήθηκαν. Στην Γ' Λυκείου επιδιώχθηκε να διευρυνθούν τα 

επιστημονικά πεδία, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για 

σπουδές σε τμήματα κοντά στον περιοχή κατοικίας τους. Τα χαρακτηριστικά του 

νέου αυτού συστήματος ήταν τα εξής: οι εξετάσεις ήταν αποκλειστικά εισαγωγικές, 

το Λύκειο αποδεσμευόταν από την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

υπήρχε ευελιξία στις επιλογές τμημάτων από τους υποψήφιους.  

Ωστόσο, ούτε το παραπάνω εξεταστικό σύστημα πρόλαβε να δοκιμαστεί, διότι  για 

μια ακόμη φορά προέκυψε αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (23-09-

2015). Σε κοινή συνέντευξη τύπου ο νέος Υπουργός  έκανε λόγο για εξάντληση της 

δυναμικής του υπάρχοντος συστήματος των εισαγωγικών για τα Πανεπιστήμια 

εξαιτίας της υποβάθμισης του σχολείου και της ενίσχυσης της παράλληλης 

εκπαίδευσης κάτι που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και προκαλεί οικονομική 

αιμορραγία  στην ελληνική οικογένεια. Στόχος του νέου τρόπου εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ήταν ένα εξίσου αδιάβλητο σύστημα με τα προηγούμενα, 

όμως λιγότερο δαπανηρό για τις οικογένειες αλλά και λιγότερο ψυχοφθόρο για τους 

μαθητές (AlfaVita, 24-08-2016). Τα τριτοβάθμια ιδρύματα θα ήταν τα μόνα αρμόδια 

για την προκήρυξη των θέσεων των εισακτέων. Για την επιλογή αυτή θα 

χρησιμοποιούνταν ποικίλα κριτήρια. Η επιλογή θα στηριζόταν στο μεγαλύτερο 

ποσοστό στην πρόοδο των υποψηφίων προς την απόκτηση του «εθνικού 

απολυτηρίου». Η  πριμοδότηση της επιλογής του υποψηφίου, η γλωσσομάθεια ή 
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άλλα στοιχεία, όπως ειδικές εξετάσεις, συνέντευξη, portfolio, επιδόσεις σε 

αγωνίσματα ή σε εργαστηριακά μαθήματα θα προσμετρούνταν για την τελική 

επιλογή. 

Εντούτοις, οι παραπάνω εξαγγελίες δεν πρόλαβαν να εφαρμοστούν διότι το Νοέμβριο 

του ίδιου έτους προέκυψε  και πάλι αλλαγή  στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 

ύστερα από ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Οι δύο πυλώνες του σχεδιασμού του 

νέου υπουργού Παιδείας για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

είναι το Εθνικό Απολυτήριο και μετά οι εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα. Η 

αναβάθμιση του Λυκείου θεωρήθηκε πρωταρχικός στόχος. Ωστόσο, θεωρήθηκε 

ανέφικτη η ελεύθερη πρόσβαση στα ανώτατα και ανώτερα ιδρύματα εξαιτίας του 

κλειστού αριθμού θέσεων στις σχολές. Επιδίωξη του νέου συστήματος πρόσβασης 

είναι ο περιορισμός της  οικονομικής  αιμορραγίας των οικογενειών εξαιτίας της 

παραπαιδείας και η ανάκτηση της  εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων προς το 

δημόσιο σχολείο (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,14-11-2016).  

3.4. Η σημασία των συστημάτων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι μόνο ζήτημα εκπαιδευτικό. 

Είναι συγχρόνως  ζήτημα με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις 

(Κασσωτάκης, 2010). Οι εισαγωγικές εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό θέμα και 

κινητοποιούν πολλούς κοινωνικούς παράγοντες εδώ και  πολλές δεκαετίες. Πρόκειται 

για ένα συμβάν που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και στο οποίο εμπλέκονται άτομα, 

οικογένειες, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί θεσμοί, το πολιτικό σύστημα και 

τα μέσα ενημέρωσης (Λαλιώτου, 2016).  

Η ελληνική κοινωνία είδε την εκπαίδευση των παιδιών της και την εισαγωγή τους 

στην ανώτατη εκπαίδευση ως μία μοναδική ευκαιρία για ανοδική πορεία στην 

κοινωνία. Επομένως, οποιαδήποτε  αλλαγή στη βαθμίδα αυτή σχετίζεται με τις 

βαθύτερες ανησυχίες και ανασφάλειες για το μέλλον των παιδιών και συχνά 

δημιουργεί δυσανάλογα μεγάλη κοινωνική πίεση. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ίσως 

η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου οι αλλαγές στο Λύκειο, οι εισαγωγικές εξετάσεις, και 

τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών, γίνονται πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες και 

σε όλα τα τηλεοπτικά και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης φανερώνει τη 

μεγάλη σημασία του θέματος (Υπουργείο Παιδείας, 2012).  Συχνά στον τύπο γίνεται 
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λόγος για πανικό ηθικού, παράταση της αγωνίας, πόλεμο ή σπάσιμο νεύρων, για τα 

θύματα των συνδικαλιστών, για το άγχος των μαθητών (Κυρίδης, 1997). 

Για την κυβέρνηση, η ανώτατη εκπαίδευση αντιπροσωπεύει την τελευταία φάση του 

εκπαιδευτικού συστήματος που προορίζεται να διαμορφώσει την εθνική ελίτ, τα 

ανώτερα στελέχη και τους πτυχιούχους των δημόσιων υπηρεσιών. 

Ασκεί μια επίδραση, άμεση ή έμμεση, πάνω στη δομή και στην ανάπτυξή της αλλά 

και στους όρους της πρόσβασης.  Για τις οικογένειες, η πρόσβαση στην ανώτατη 

εκπαίδευση είναι είτε ένας μηχανισμός προστασίας και αναπαραγωγής της 

κοινωνικής τους θέσης είτε μια ευκαιρία και ένας δρόμος που οδηγεί στην κοινωνική 

και οικονομική άνοδο. Για  τους υποψήφιους, η ανώτατη εκπαίδευση, έχοντας γίνει 

ένα πρότυπο γενεών, μπορεί να αποτελέσει έναν χώρο προσωπικής χειραφέτησης και 

έναν δρόμο που τους επιτρέπει να πραγματοποιήσουν τα επαγγελματικά και τα 

κοινωνικά τους σχέδια (Stamelos & Paivandi, 2015). Η εισαγωγή των νέων στο 

πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα της εξαργύρωσης των μορφωτικών 

πιστοποιητικών τους. Τα πολιτικά κόμματα, στοχεύοντας στην ψήφο των γονέων, 

υπόσχονται  αλλαγές και μεθοδεύσεις για  ευκολότερη εισαγωγή στα ΑΕΙ , ή και 

κατάργηση των εξετάσεων. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, προτείνουν και 

αντιπροτείνουν μεθοδεύσεις που αφορούν στις εξετάσεις σε περιόδους εργασιακής 

ειρήνης, αλλά ακόμα πιο συχνά μέσα από απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι ειδικοί 

επιστήμονες προσθέσουν τη γνώση και την εμπειρία τους μέσα από την επιστήμη της 

παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης βλέποντας 

περισσότερο αντικειμενικά από τους υπόλοιπους, σύμφωνα με την παγκόσμια 

βιβλιογραφία και πρακτική (Κυρίδης, 1997).  

4ο Κεφάλαιο: Οι εκπαιδευτικές  και παιδαγωγικές  επιπτώσεις των 

διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

4.1. Το φαινόμενο της παραπαιδείας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες 

Στην Ελλάδα, το φαινόμενο της παραπαιδείας αποτελεί μια μακρόχρονη και βαθιά 

ριζωμένη κοινωνική πραγματικότητα, η οποία είτε με τη θεσμοθετημένη είτε  με την  

ιδιωτική μορφή της, με τη νόμιμη ή παράνομη υπόστασή της, κατέχει μια σημαντική 

θέση στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας (Δήμου, 1999). Η σκιώδης εκπαίδευση 

αποτελεί μια ιστορική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε από κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές συγκυρίες και  έχει εισχωρήσει στη συνείδηση των Ελλήνων ως μια 
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πρακτική που εξασφαλίζει  ατομική και οικογενειακή αναγνώριση μέσα από τις 

παρεχόμενες ευκαιρίες για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πολυχρονάκη, 

2004). Με την πάροδο του χρόνου, διαμορφώθηκε μια αντίληψη ότι η παραπαιδεία 

αποτελεί έναν βασικό παράγοντα για την επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις και 

ιδιαίτερα στις εισιτήριες εξετάσεις. Έτσι, η χρήση αυτής της πρακτικής είχε σαν 

αποτέλεσμα να ταυτιστεί η παραπαιδεία με τη βελτίωση της μαθησιακής  ικανότητας 

του μαθητή ή τη διατήρησή της σε υψηλό επίπεδο (Δήμου, 1999) και να γίνει 

αποδεκτή η συμπόρευση της επίσημης εκπαίδευσης με το ιδιωτικό παραεκπαιδευτικό 

δίκτυο  (Πολυχρονάκη, 2004). 

Το φαινόμενο της παραπαιδείας διογκώθηκε με την θέσπιση του «numerus clausus» 

και την καθιέρωση του διαγωνισμού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η αύξηση των υποψηφίων και η πίεση του συνεπαγόμενου ανταγωνισμού διόγκωσε 

το φαινόμενο αυτό. Απέκτησε το χαρακτήρα ενός ανεπίσημου, αλλά σοβαρού 

παράλληλου σχολείου, με ουσιαστικό ρόλο στη ζωή των υποψηφίων ως προς τις  

πανεπιστημιακές σπουδές. Παρά τη σημαντική αύξηση των φοιτητικών θέσεων με 

την ίδρυση νέων πανεπιστημίων και παρά τη φοιτητική μετανάστευση σε 

πανεπιστήμια του εξωτερικού, η ζήτηση για πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρέμεινε 

μεγαλύτερη από την προσφορά και ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων επέτεινε τον 

ανταγωνισμό (Πυργιωτάκης, 2010). Οι οικογένειες, θέτοντας σε άμεση 

προτεραιότητα τη μόρφωση των παιδιών τους και την παροχή των καταλληλότερων 

εφοδίων, ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το φάσμα των εξετάσεων, καταφεύγουν 

στην παραπαιδεία (Κυρίδης, 1997) και επομένως σε όλο και αυξανόμενες δαπάνες 

(Γουβιάς, 2010) που προκαλούν οικονομική αιμορραγία και που καθιστούν τη 

δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας κάθε άλλο παρά δωρεάν (Παπάζογλου, 2010). Η 

παράπλευρη  εκπαίδευση των υποψηφίων στα εξωσχολικά ιδρύματα δεν 

αναπληρώνει τις χαμένες βασικές γνώσεις του Λυκείου, αλλά τους εξασκεί σε 

δεξιότητες σχετικές  με τις απαιτήσεις των εισαγωγικών (Βερέμης, 2010), όπως η 

εκμάθηση τρόπων και τεχνικών αποστήθισης της εξεταστέας ύλης και οι συνεχείς 

μηχανιστικές επαναλήψεις (Κασσωτάκης & Παπαγγελή-Βουλιουρή, 2009).  

Η σκιώδης ιδιωτική συμπληρωματική εκπαίδευση είναι ευρέως διαδεδομένη σε 

αρκετές χώρες του κόσμου και σε μερικές από αυτές έχει γίνει  μια πολύ μεγάλη 

επιχείρηση. Έχει μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, σοβαρό αντίκτυπο 

στα εκπαιδευτικά συστήματα, δημιουργεί και διαιωνίζει κοινωνικές ανισότητες και 
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απορροφά ανθρώπινους  και οικονομικούς  πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν καταλληλότερα σε άλλες δραστηριότητες (Bray, 2007).  

Η κλίμακα της συμπληρωματικής διδασκαλίας ποικίλει στις διάφορες κοινωνίες. 

Στους σημαντικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η κουλτούρα, η φύση του επίσημου 

εκπαιδευτικού συστήματος και οι  δομές της οικονομίας (Bray,2007). Στην  Ιαπωνία, 

για παράδειγμα, για λόγους που σχετίζονται με τις εθνικές παραδόσεις αλλά και με τη 

διάρθρωση της αγοράς εργασίας, η πρόσβαση σε προνομιούχα ιδρύματα αποτελεί το 

μόνιμο άγχος γονιών και μαθητών από το δημοτικό σχολείο ήδη, άγχος που οδηγεί 

στην παραπαιδεία (Ματθαίου,2010). Στην Ιταλία, ο τρόπος με τον οποίο οι εξετάσεις 

πρόσβασης σε πανεπιστήμια είναι έτσι δομημένες που εδώ και χρόνια πολλές  

επιχειρήσεις και ιδιώτες προετοιμάζουν τους υποψήφιους με πολύ υψηλό κόστος, για 

τους μελλοντικούς πανεπιστημιακούς διαγωνισμούς, διδάσκοντάς τους τρόπους, 

τεχνάσματα και μεθόδους για να αποκριθούν γρήγορα σε συγκεκριμένους τύπους  

ερωτήσεων (Fornasari, 2015). Στη Νότια Κορέα, οι γονείς αντιμετωπίζουν τη σκιώδη 

εκπαίδευση όχι μόνο ως  προϋπόθεση για καλή σταδιοδρομία στο μέλλον, αλλά και 

ως ένδειξη κύρους, ενώ, η κυβέρνηση θεωρεί το φαινόμενο αυτό επιβλαβές για την 

ισότητα των πολιτών τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στη φορολογία (Lee & Shouse, 

2011). Η σκιώδης εκπαίδευση συναντάται σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Αντίθετα, στη Δυτική Ευρώπη, τη 

Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία η παραπαιδεία δεν θεωρείται σημαντική (Bray, 

2007).  

4.2. Η υποβάθμιση της παιδαγωγικής και μορφωτικής λειτουργίας του Λυκείου 

Το ζήτημα του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των 

επιπτώσεών του στο μορφωτικό ρόλο του Λυκείου παραμένει άλυτο, για δεκαετίες. 

Το σύστημα πρόσβασης, όπως είναι διαμορφωμένο, δεν ευνοεί τη διαδικασία 

μάθησης στο Λύκειο το οποίο δυσλειτουργεί (Γκότοβος, 2010). Ο ρόλος του έχει 

απαξιωθεί, αφού λειτουργεί ως προθάλαμος για την εισαγωγή των μαθητών στα 

Πανεπιστήμια (Χαραλαμπάκης,2005). Σύμφωνα με τον Ματθαίου (2007), ο 

μορφωτικός χαρακτήρας του Λυκείου έχει υπονομευτεί. Το κλίμα μάθησης και 

διδασκαλίας στο σχολείο έχει διαταραχθεί και το ενδιαφέρον των μαθητών έχει 

στραφεί μόνο στην παραπαιδεία. Για τα μη πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν 

καταβάλλεται προσπάθεια και η απουσία από το σχολείο είναι συχνό και 
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νομιμοποιημένο φαινόμενο εξαιτίας της προετοιμασίας για τις φροντιστηριακές 

υποχρεώσεις  , φαινόμενο ενδεικτικό της υποβάθμισης της  συμβολής του σχολείου.  

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του Λυκείου υποβαθμίστηκε εξαιτίας της εξάρτησής του από 

τη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λειτούργησε ως 

προθάλαμος εκγύμνασης των μαθητών για την εισαγωγή τους στα ανώτατα  ιδρύματα 

και όχι ως επισφράγιση μιας μακρόχρονης και αυτόνομης μορφωτικής διαδικασίας. 

Το Λύκειο, με την πλήρη υποταγή του στην εξυπηρέτηση  του σκοπού  των 

εισαγωγικών εξετάσεων έχασε την παιδαγωγική του αυτονομία ως ξεχωριστή 

εκπαιδευτική βαθμίδα. Η απόκτηση του απολυτηρίου, του απαραίτητου 

πιστοποιητικού για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, κατέστησε τελείως τυπική την παρακολούθηση μαθημάτων σε αυτό 

(Κασσωτάκης,& Παπαγγελή-Βουλιουρή, 2009).  

4.3. Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των υποψηφίων  

Η ελληνική κοινωνία λόγω της πολιτισμικής της  ιδιαιτερότητας θεωρούσε μέχρι 

τώρα ότι η ακαδημαϊκή μόρφωση είναι ένα μεγάλο κοινωνικό προσόν και ότι 

διαδραμάτιζε μέχρι πρόσφατα σημαντικό ρόλο ως μηχανισμός κοινωνικής 

κινητικότητας. Λόγω του συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων και του 

συνεπαγόμενου ανταγωνισμού που αναπτύσσεται, οι μαθητές βρίσκονται κάτω από 

μια συνεχή και έντονη συναισθηματική πίεση προκειμένου να ανταποκριθούν στις 

προσδοκίες της οικογένειάς τους, ιδιαίτερα κατά τη μακρά διάρκεια της 

προετοιμασίας τους για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

(Ζαγκλαρά, 2014).  

Δυσάρεστες ψυχολογικές καταστάσεις δημιουργούνται στους υποψηφίους οι οποίοι 

βρίσκονται σε μια κρίσιμη αναπτυξιακή φάση της ζωής τους από το  φόβο της 

αποτυχίας σε αυτές τις εξετάσεις. Οι μαθητές καλούνται να καταβάλουν πολύ μεγάλο 

ψυχικό κόστος. Το οικογενειακό περιβάλλον και ιδιαίτερα οι γονείς, οι οποίοι  

ταυτίζουν συχνά την επιτυχία του παιδιού τους στη ζωή με την εισαγωγή τους στο 

Πανεπιστήμιο δημιουργούν λόγω των αυξημένων τους φιλοδοξιών μεγάλη πίεση που 

αυξάνει την αγωνία τους (Κασσωτάκης & Παπαγγαλή-Βουλιουρή, 2009).  

Το άγχος και η συνεχής αναστάτωση των νέων και των οικογενειών τους στην 

προσπάθεια να εξασφαλίσουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Κυρίδης, 

1997) αυξάνεται και από την υπερβολική δημοσιότητα που δίδεται κάθε χρόνο από τα 
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μέσα μαζικής ενημέρωσης στο ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων και που 

συμβάλλει αρνητικά στη διαμόρφωση κλίματος ηρεμίας. Μια ακόμη συνέπεια στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας και της διατήρησης της ψυχικής υγείας των 

εφήβων είναι  η καλλιέργεια  μιας “συνείδησης επίδοσης” και ατομιστικής 

νοοτροπίας, η οποία, μέσα από τις εξετάσεις, τους μαθαίνει να υιοθετούν 

ανταγωνιστικές στρατηγικές, όπως είναι η παραπαιδεία (Πολυχρονάκη,2004). 

4.4. Σκοπός και στόχοι της έρευνας  

Κύριος σκοπός της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι  να διερευνηθεί ο λόγος 

(discourse) που στο πρόσφατο παρελθόν έχουν παραγάγει οι εκπονητές της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά με το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, τις αναγκαιότητες που συνδέονται με την τροποποίησή του και τα 

αναμενόμενα παιδαγωγικά και κοινωνικά οφέλη από την αλλαγή αυτή. Πιο 

συγκεκριμένα η μελέτη έχει ως στόχους: 1) να εντοπίσει τους κοινούς τόπους και τις 

βασικές διαφορές  στις ανακοινώσεις  προσώπων αρμοδίων για τις αλλαγές ως προς 

τις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 2) να προσδιορίσει τους 

παράγοντες που συνεργούν στις συχνές απόπειρες εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 

στο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων από τη δευτεροβάθμια στην ανώτατη 

εκπαίδευση, 3) να καταδείξει τα πιθανά οφέλη μέσω των συγκεκριμένων αλλαγών 

που οι εκφραστές των κυβερνητικών θέσεων για την εκπαίδευση επιδιώκουν τόσο 

στον κοινωνικό χώρο όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα καθώς και αν τελικά αυτά 

προκύπτουν και δ) να παρουσιάσει τα μέτρα που κατά τους εκπονητές της 

συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής θα συντείνουν  στη μείωση ή και κατάργηση 

της παραπαιδείας στη  χώρα.  

4.5. Ερευνητικά ερωτήματα  

Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήματα των οποίων η διατύπωση έγινε με βάση το σκοπό της 

εργασίας και την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και από μια πρώτη 

επισκόπηση του ερευνητικού υλικού: 

1. Στο εξεταζόμενο διάστημα (πρόσφατο παρελθόν), ποια είναι τα βασικά σημεία των 

διαφοροποιήσεων στις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για το σύστημα 

πρόσβασης στα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας;  
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2. Γιατί προκύπτει η ανάγκη να επανέρχονται τα πρόσωπα και οι φορείς που είναι 

διαπιστευμένοι με το έργο της προώθησης και στήριξης της συγκεκριμένης  

εκπαιδευτικής πολιτικής στο ίδιο θέμα; 

3. Ποια είναι κάθε φορά τα αναμενόμενα παιδαγωγικά και κοινωνικά οφέλη  της 

προτεινόμενης αλλαγής για τους αποδέκτες, σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς της; 

Τελικά, οι προτάσεις για τις αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης έχουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα;   

4. Στο λόγο που αρθρώνεται κάθε φορά πώς θεωρούν οι εισηγητές ότι οι 

προτεινόμενες αλλαγές συμβάλλουν στον περιορισμό της σκιώδους εκπαίδευσης;  

 

5ο Κεφάλαιο: Μεθοδολογία  

5.1. Το υπό έρευνα υλικό 

Τα προς έρευνα έγγραφα κωδικοποιήθηκαν  σύμφωνα με το έτος δημιουργίας τους 

και το είδος τους και είναι τα εξής : 

1) Εισηγητική Έκθεση για το Σχέδιο Νόμου «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των 

αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 

άλλες διατάξεις» του ΥΠΕΠΘ, (1997EΙEΚ) 

2) Πρακτικά της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στο 

Σχέδιο Νόμου «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» του ΥΠΕΠΘ από το 

Τμήμα Διακοπής των εργασιών της Βουλής –Θέρους 1997 (1997ΠΡΒ1) 

3) Πρακτικά Βουλής, Σύνοδος Α΄ Τμήμα Διακοπής εργασιών Βουλής, Θέρους 1997 

στο Σχέδιο Νόμου «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Συνεδρίαση ΛΑ΄ 

2/09/1997) (1997ΠΡΒ2) 

4) Πρακτκά Βουλής, Σύνοδος Α΄ Τμήμα διακοπής εργασιών Βουλής Θέρους 1997 

στο Σχέδιο Νόμου «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Συνεδρίαση ΛΒ΄ 

3/09/1997) (1997ΠΡΒ3) 
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5) Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου  «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»  του 

ΥΠΕΠΘ του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμου 

Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής   (1997ΕΚΣΝ)  

6) Εισηγητική Έκθεση για το Σχέδιο Νόμου "Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" του ΥΠΕΠΘ  (2001EΙEΚ) 

7) Πρακτικά Βουλής, Συζήτηση επί της αρχής, του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΠΘ: 

«Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»  

(Σύνοδος Α', Συνεδρίαση ΡΜΣΤ'  29 /03/2001) ( 2001ΠΡΒ1)  

8) Πρακτικά ολομέλειας της Βουλής (Συνεδρίαση ΡΝΒ' 3/04/2001) στην οποία 

ψηφίστηκε ο Ν.2909/2001  "Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και άλλες διατάξεις"  (2001ΠΡΒ2)  

9) Πρακτικά Βουλής, Συζήτηση επί της αρχής, του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΠΘ: 

«Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»  

(Σύνοδος Α', Συνεδρίαση ΡΜΣΤ'   29/03/2001) (2001ΠΡΒ3)  

10) Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου   του ΥΠΑΙΘ  (2013ΑΙΤΕ) 

11) Πρακτικά της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στο 

Σχέδιο Νόμου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 

διατάξεις» του ΥΠΑΙΘ ( Συνεδρίαση ΙΔ΄, 9/09/2013)  (2013ΠΡΒ1) 

12) Από τα επίσημα πρακτικά του Τμήματος Διακοπής Εργασιών της Βουλής Θέρους 

2013 στην οποία ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» του ΥΠΑΙΘ (2013ΠΡΒ2) 

13) Πρακτικά του Τμήματος Διακοπής Εργασιών της Βουλής Θέρους 2013 στο 

Σχέδιο Νόμου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 

διατάξεις» του ΥΠΑΙΘ (Συνεδρίαση ΙΕ΄, 10/09/2013 )  (2013ΠΡΒ3)      

14) Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων για το Σχέδιο Νόμου με 

προτεινόμενο όνομα «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 

διατάξεις του αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (2013ΕΚΑΞ) 
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15) Πρακτικά ολομέλειας της Βουλής, Συζήτηση επί της αρχής, του Σχεδίου Νόμου 

«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Συνεδρίαση 

Μ’,12/05/2015)   (2015ΠΡΒ1) 

16) Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις στο Σχέδιο Νόμου «Επείγοντα 

μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2015ΚΑΔΙ) 

17) Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Επείγοντα μέτρα για την  Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων  (2015ΑΙΤΕ) 

18) Από τα επίσημα πρακτικά της Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής 

(Συνεδρίαση Μ΄, 12/05/2015) στην οποία ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου «Επείγοντα 

μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2015ΠΡΒ2) 

19) Πρακτικά ολομέλειας της Βουλής, Συζήτηση επί της αρχής, του Σχεδίου Νόμου 

«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Συνεδρίαση 

ΛΗ’,08/05/2015)   (2015ΠΡΒ3) 

20) Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών  Ρυθμίσεων  για το Σχέδιο Νόμου «Επείγοντα 

μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  (2015ΕΚΑΞ) 

21) Πρακτικά ολομέλειας της Βουλής, Συζήτηση επί των άρθρων και των 

τροπολογιών του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων: «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό 

και άλλες διατάξεις» (2015ΠΡΒ4) 

5.2. Κριτήρια επιλογής του υλικού 

Για τη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκαν συστηματικά  πρωτογενείς  πηγές  όπως 

Εισηγητικές Εκθέσεις στα Σχέδια Νόμου, Πρακτικά της Βουλής και άλλα συναφή 

έγγραφα σχετικά με το υπό εξέταση θέμα. Πρόκειται για επίσημα κείμενα που 

εκφράζουν την εκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε υπεύθυνης κυβέρνησης και   που 
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αναφέρονται σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο χρονικό διάστημα 

από το 1997 μέχρι σήμερα. Το έτος 1997 επιλέχθηκε ως σημείο εκκίνησης της 

έρευνας διότι ο Ν.2525/1997 αποτέλεσε μια σημαντική τομή στην ελληνική 

εκπαιδευτική πολιτική δίνοντας έμφαση στην αναμόρφωση του Λυκείου και στην 

αλλαγή του συστήματος μετάβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

Αρχικά, αναζητήθηκαν οι  σχετικοί νόμοι μιας και αποτελούν τη ρητή και 

κατηγορηματική έκφραση της βούλησης των νομοθετικών οργάνων του κράτους ως 

προς τις επιδιωκόμενες αλλαγές. Κατόπιν, μελετήθηκαν εισηγητικές και αιτιολογικές 

εκθέσεις όπου αναλύονται τα άρθρα των σχεδίων νόμου και αναφέρεται ο σκοπός της 

σύνταξης των νέων νόμων τόσο κατά το σύνολό τους όσο και κατ' άρθρο αυτών. 

Επίσης, ερευνήθηκαν  πρακτικά της ολομέλειας της Βουλής και του Τμήματος 

Διακοπής των εργασιών καθώς και  κείμενα των ισχυουσών διατάξεων που 

καταργούνται ή τροποποιούνται. Τα περισσότερα αρχεία αποκτήθηκαν μέσω του 

διαδικτυακού τόπου της Βουλής (www.parliament.gr). Από το 1990 οι εισηγητικές 

και οι αιτιολογικές εκθέσεις παράγονται σε ψηφιακή μορφή και είναι στο μεγαλύτερο 

μέρος τους προσβάσιμες.  

5.3. Η μεθοδολογία της έρευνας 

Σύμφωνα με τον Drew (1980, όπ. αναφ. στο Bell, 1997) η έρευνα είναι μια 

συστηματική μέθοδος αναζήτησης και διεξάγεται προκειμένου να λύσει προβλήματα 

και να διευρύνει τη γνώση. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η ερευνητική 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και η διαδικασία ανάλυσης δεδομένων.  

5.3.1.Η επιλογή της μεθόδου ανάλυσης 

Για τη μελέτη του υπό έρευνα υλικού αλλά και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε η ερευνητική μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης και συγκεκριμένα 

της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου.  Σύμφωνα με τους Πουρκό & Δαφέρμο (2010) 

ο βασικός στόχος  των ποιοτικών προσεγγίσεων, ανεξάρτητα από το επιστημονικό 

πεδίο που εφαρμόζονται, είναι η αυθεντική και ολιστική περιγραφή και κατανόηση 

ενός ενιαίου κοινωνικού ή πολιτισμικού φαινομένου ή γεγονότος. Η ποιοτική 

ανάλυση δίνει  ιδιαίτερη σημασία  στους τρόπους με τους οποίους «ο κοινωνικός 

κόσμος ερμηνεύεται, βιώνεται και (ανα)παράγεται από τους κοινωνικούς δρώντες μέσα 

στο πλήθος των καθημερινών τους διαδράσεων και πρακτικών» (Τσιώλης, 2011).  Η 

http://www.parliament.gr/
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Bell (1997) υποστηρίζει ότι οι ερευνητές που υιοθετούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση 

ανάλυσης ενδιαφέρονται περισσότερο για την κατανόηση των προσωπικών 

αντιλήψεων των αντικειμένων για τον κόσμο και επιδιώκουν μια σε βάθος ανάλυση. 

Η ανάλυση  του περιεχομένου   αναφέρεται   κυρίως στα τεκμήρια γραπτής λεκτικής 

επικοινωνίας και επομένως κάθε είδος γραπτού τεκμηρίου όπως  βιβλία, εφημερίδες, 

περιοδικά, κοινοβουλευτικοί λόγοι, κηρύγματα, σλόγκαν, προπαγανδιστικά φυλλάδια 

κλπ, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έρευνάς της (Βάμβουκας, 2007). Σύμφωνα με 

τον Ιωσηφίδη (2003), η σταθερή και μόνιμη μορφή των δεδομένων που επιτρέπουν 

επαναλαμβανόμενες αναλύσεις και ελέγχους αξιοπιστίας και εγκυρότητας καθώς και 

η χρησιμοποίηση πηγών και υλικού από τα νέα μέσα επικοινωνίας όπως το διαδίκτυο 

είναι ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Στα 

μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου συμπεριλαμβάνονται η πιθανότητα  περιορισμένου 

αριθμού διαθέσιμων γραπτών τεκμηρίων και η δυσκολία εντοπισμού και 

τεκμηρίωσης αιτιακών σχέσεων επειδή δεν είναι πάντοτε εμφανές αν όσα 

αναφέρονται στα γραπτά δεδομένα αποτελούν τις αιτίες ή τα αποτελέσματα των υπό 

μελέτη κοινωνικών φαινομένων.  

5.3.2.Η ανάλυση των δεδομένων 

Με βάση τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία και η ποιοτική ανάλυση 

των γραπτών τεκμηρίων προκειμένου να αναλυθεί και να ερμηνευθεί το υπό έρευνα 

φαινόμενο. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σύμφωνα με το μοντέλο ανάλυσης 

δεδομένων των Miles & Huberman (1994), αφού πρώτα μελετήθηκαν τα δεδομένα,  

προκειμένου να γίνουν  κατανοητά, και να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη αντίληψη 

για την εκπαιδευτική πολική των εκπονητών στο συγκεκριμένο θέμα και στις  

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.  

Αρχικά, κατά το στάδιο της αφαίρεσης των δεδομένων,  εντοπίστηκαν τα σημεία που 

ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της έρευνας και πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίησή 

τους. Δημιουργήθηκαν σύντομες φράσεις που  εξέφραζαν με περιεκτικό τρόπο την 

ερμηνεία που δινόταν σε κάθε συγκεκριμένο κομμάτι των γραπτών τεκμηρίων. Στις 

σύντομες αυτές φράσεις δόθηκαν κωδικοί οι οποίοι θα βοηθούσαν τόσο στην εύκολη 

ανάκληση της πληροφορίας όσο και στον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων ίδιων 

απαντήσεων κατά τη διάρκεια της ανάλυσης δεδομένων. Οι κωδικοί αναδύθηκαν 

μέσα από το κείμενο χωρίς να έχουν προκαθοριστεί  νωρίτερα και 
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κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδες έτσι ώστε σε κάθε κατηγορία να υπάρχει ομοιογένεια 

και συνάφεια. Οι κατηγορίες ομαδοποιήθηκαν σε θεματικούς άξονες. σύμφωνα με τις 

μεταξύ τους ομοιότητες. Ακολουθήθηκε η επαγωγική προσέγγιση, δηλαδή από το 

ειδικό μέρος  στο πιο γενικό. 

Στη συνέχεια, κατά το στάδιο της παρουσίασης των δεδομένων  αναδείχθηκαν τα 

στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διαδικασία ανάλυσης μέσω απλών πινάκων έκθεσης 

δεδομένων για κάθε ομάδα εγγράφων για το ίδιο σχέδιο νόμου. Βάσει αυτών των 

ατομικών πινάκων, συντάχθηκε ένας συγκεντρωτικός τελικός πίνακας έκθεσης 

δεδομένων, στον οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι κωδικοί και οι κατηγορίες ανά 

θεματικό άξονα.  

Τέλος, στο στάδιο της παρουσίασης  των δεδομένων της ανάλυσης, έγινε προσπάθεια 

να συνδεθούν τα δεδομένα με την ευρύτερη βιβλιογραφία και να ελεγχθεί το νόημά 

τους σε σχέση πάντα με την υφιστάμενη γνώση.  

Κατά την ανάλυση δεδομένων έγινε προσπάθεια ώστε οι θεματικοί άξονες που 

δημιουργήθηκαν να είναι σε αντιστοιχία με τα ερευνητικά ερωτήματα (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1.).  

 

6ο Κεφάλαιο: Αποτελέσματα 

 

Οι κωδικοί που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου 

συγκεντρώθηκαν σε 21 κατηγορίες και οι κατηγορίες εντάχθηκαν σε 4  θεματικούς 

άξονες. Οι κωδικοί που προέκυψαν παρουσιάζονται ανά κατηγορία στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.2. Για το σύνολο των εγγράφων κάθε έτους ξεχωριστά έγινε 

ατομικός πίνακας δεδομένων (στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.5 παρουσιάζουμε ένα δείγμα). 

Με βάση το σύνολο των πινάκων αυτών συντάχθηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας 

έκθεσης δεδομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.3) όπου περιλαμβάνονται όλοι οι κωδικοί και 

οι κατηγορίες ανά θεματικό άξονα για τα έγγραφα που μελετήθηκαν, καθώς και ένας 

συγκριτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων όπου παρατίθενται, ενδεικτικά, έγγραφα στα 

οποία εντοπίστηκαν τα αντίστοιχα ευρήματα, καθότι οι ίδιες αναφορές υπήρχαν σε  

πολλά έγγραφα του ίδιου έτους.  
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6.1.Η αναγκαιότητα των μεταρρυθμιστικών αλλαγών στο σύστημα εισαγωγής 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

6.1.1.Λόγοι ενασχόλησης με το θέμα 

Στο σύνολό τους τα νομοσχέδια αναφέρουν ως έναν από τους λόγους ενασχόλησης 

με το ζήτημα τη μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης για τον άνθρωπο, την κοινωνία και 

το κράτος. Για το σχέδιο νόμου του 1997 η πρόοδος και η οικονομική ανάπτυξη της 

κοινωνίας εξαρτώνται από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά το άτομο καθότι 

«ο κατεξοχήν πλουτοπαραγωγικός πόρος μιας κοινωνίας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, 

όπως αυτό διαμορφώνεται από την παρεχόμενη εκπαίδευση» (Πρακτικά Βουλής, 1997, 

ΛΑ΄) . Για το νομοσχέδιο του 2001, η ποιοτική εκπαίδευση συμβάλλει στη μόρφωση 

και την κοινωνικοποίηση των πολιτών. Για τους εισηγητές του σχεδίου νόμου του 

2013, η εκπαίδευση παρέχει στον άνθρωπο τις δεξιότητες να αντιμετωπίσει τα 

σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Τέλος, η δημιουργία ολόπλευρα 

καλλιεργημένου δημοκρατικού πολίτη πρέπει να είναι ο στόχος της εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του 2015.   

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον των γονέων, των 

μαθητών, των κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων καθώς και  των μέσων 

ενημέρωσης, για το σύστημα με το οποίο οι νέοι αποκτούν πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτι που πρέπει η κυβέρνηση να λάβει υπόψη. Στην 

Αιτιολογική Έκθεση για το σχέδιο νόμου του 2013 γίνεται αναφορά στη στενή 

σύνδεση της λειτουργίας του λυκείου με το ζήτημα των εισαγωγικών εξετάσεων και 

εξηγούνται οι λόγοι: «Είναι χαρακτηριστικό του τεράστιου συμβολικού του βάρους, το 

γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου οι αλλαγές στο 

Λύκειο, οι εισαγωγικές εξετάσεις, και τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών, γίνονται 

πρωτοσέλιδα στις μεγαλύτερες εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας και «πρώτη είδηση» σε 

όλα τα τηλεοπτικά και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης».  

Η πλειοψηφία των προτεινόμενων σχεδίων νόμου θεωρεί απαραίτητη την αλλαγή του 

συστήματος πρόσβασης λόγω ανάγκης  προσαρμογής της εκπαίδευσης στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και της οικονομίας: « με την ικανοποίηση 

των αναγκών της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας και με την ανάπτυξη στα 

εκπαιδευόμενα άτομα των δεξιοτήτων εκείνων που οι συνεχώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ζωής, η διεθνοποίηση της 
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οικονομίας και του "πολιτισμού" και η επανάσταση στη χρήση και διάδοση των 

πληροφοριών». (Εισαγωγική Έκθεση, 1997) 

Στο σύνολο των εγγράφων  υποστηρίζεται  ότι η αλλαγή στο σύστημα πρόσβασης 

επιδιώκεται επειδή τα προηγούμενα συστήματα χρήζουν παρεμβάσεων και 

βελτιώσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί και επιστημονικοί στόχοι: 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα λόγια του Υφυπουργού Παιδείας το 2001: «Δεν πρόκειται 

ούτε περί ανατροπών ούτε περί ξηλώματος των αλλαγών. …. Πρόκειται για βελτιώσεις, 

για διορθώσεις, γιατί όταν διαπιστώνει κανείς ότι τα δεκατέσσερα  μαθήματα των 

πανελλαδικών εξετάσεων είναι πολύ μεγάλος αριθμός, πρέπει να προβεί σε μια 

ορθολογικοποίηση του συστήματος». (Πρακτικά Βουλής, 2001,ΡΜΘ΄). Στην 

Αιτιολογική Έκθεση του 2013 αναφέρεται: «Οι αλλαγές αποσκοπούν, στον 

εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων …ώστε η εκπαίδευση να 

ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των νέων και να υπηρετεί τις δικαιολογημένες 

απαιτήσεις της κοινωνίας για ένα καλύτερο σχολείο με υψηλό μορφωτικό επίπεδο» και 

στην Αιτιολογική ‘Έκθεση για το σχέδιο νόμου του 2015: «Οι ρυθμίσεις που 

κατατίθενται υλοποιούν δεσμεύσεις του κυβερνητικού προγράμματος, άμεσα μέτρα 

επανόρθωσης αδικιών, διόρθωσης στρεβλώσεων και βελτίωσης της λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού συστήματος». 

 

6.1.2.Επιπτώσεις των προηγούμενων εξεταστικών συστημάτων  στο  εκπαιδευτικό 

σύστημα γενικά 

Πιο συγκεκριμένα, στα σχετικά έγγραφα υποστηρίζεται ότι τα προηγούμενα 

συστήματα εισαγωγής προκάλεσαν αρνητικές επιπτώσεις στη δομή του 

εκπαιδευτικού συστήματος, γι’ αυτό και πρέπει να αλλάξουν μέσω δραστικών 

παρεμβάσεων και καινοτομιών όπως τονίζεται από τον εισηγητή της πλειοψηφίας του 

σχεδίου νόμου του 1997: « Για να κατορθώσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα να 

επιτύχει τους στόχους του, είναι ζωτικά αναγκαίο, να επέλθουν στη δομή και λειτουργία 

του ριζοσπαστικές τομές. Αυτές τις αναγκαίες τομές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα 

επιφέρει το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα» (Πρακτικά Βουλής, 28/08/1007).  

 Οι ελλείψεις στον τρόπο οργάνωσης και οι καθυστερήσεις στην ενημέρωση για τους 

τρόπους αξιολόγησης των υποψηφίων στις εξετάσεις από την πλευρά των αρμόδιων 

φορέων έχουν αρνητικές επιπτώσεις, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του 2015 στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η Αιτιολογική Έκθεση του 2015 εξηγεί την ανάγκη 
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ρυθμίσεων στο σύστημα αξιολόγησης και ειδικότερα στη Γ΄ Λυκείου: «Να σημειωθεί 

ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα περισσότερο σε αυτήν την τάξη 

απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών, καθώς και 

έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που 

αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών 

εγχειριδίων».  

Επίσης κοινή διαπίστωση όλων των σχεδίων νόμου είναι  η απουσία ποιότητας στο 

εκπαιδευτικό έργο, ενώ η έλλειψη  προώθησης της γνώσης και της πληροφορίας 

τονίζεται στα σχέδια νόμου του 1997, 2001 και 2013. Ο Υπουργός Παιδείας , το 

2001, στην αρχή της εισήγησής του, αναφέρει και: «όταν η εποχή μας χαρακτηρίζεται 

ως η εποχή της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας, το εκπαιδευτικό σύστημα 

κάθε χώρας και ιδιαίτερα μιας χώρας όπως η Ελλάδα, όπου όλα κρέμονται και όλα 

αποφασίζονται στην ποιότητα της εκπαίδευσής της, δεν μπορεί να μείνει αδρανές» 

(Πρακτικά Βουλής, 2001,ΡΜΣΤ). 

 

6.1.3.Επιπτώσεις στη μορφωτική λειτουργία του λυκείου από το σύστημα 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Τα εξεταζόμενα κείμενα αναφέρονται στις επιπτώσεις των διαδικασιών πρόσβασης 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και συγκεκριμένα σε προβλήματα που αφορούν τη 

μορφωτική λειτουργία του λυκείου. Ένα από τα σοβαρότερα, και σε αυτό συμφωνούν 

όλοι, είναι η καταφυγή των υποψηφίων στην παραπαιδεία για καλύτερη προετοιμασία 

για τις εξετάσεις εισαγωγής. Μία άλλη επίπτωση που αναφέρεται σε ένα από τα 

σχέδια νόμου, αυτό του 2013, είναι η μετατροπή του λυκείου σε εξεταστικό κέντρο 

προετοιμασίας για τις εισαγωγικές με αρνητικές συνέπειες στους εκπαιδευτικούς 

στόχους του, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση  : «Όλοι σήμερα αναγνωρίζουν και 

δεν κρύβουν την ανησυχία τους ότι το Λύκειο έχει χάσει την παιδευτική του αυτονομία 

και έχει μετατραπεί σε χώρο φροντιστηριακής προετοιμασίας στα μαθήματα που 

εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις». Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε «ένα συνεχή 

εξεταστικό μαραθώνιο, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τη μορφωτική αυτονομία και το 

μορφωτικό αποτέλεσμα όσο και για τη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών». 

(Πρακτικά Βουλής, 2013,ΙΔ) .  

Το σύνολο των σχεδίων νόμου θεωρούν ότι μια ακόμη αρνητική επίπτωση των 

συστημάτων πρόσβασης είναι η απαξίωση του ρόλου του λυκείου και η απώλεια της 
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παιδευτικής του αυτονομίας. Το 2001 η έμφαση αποδίδεται στους ίδιους τους 

μαθητές και την απαξίωση που τους χαρακτηρίζει για τις διαδικασίες εντός του 

Λυκείου. Ο Υφυπουργός Παιδείας, το 2001, αναφέρει σχετικά: «Όλο το ενδιαφέρον 

επικεντρωνόταν στα εξεταζόμενα μόνο μαθήματα, για παράδειγμα στα τέσσερα 

μαθήματα δεσμών και αυτό είχε οδηγήσει σε ολοκληρωτική αναίρεση του ρόλου του 

σχολείου» (Πρακτικά Βουλής, 2001,ΡΜΘ΄). Το 2013 και 2015 η υποβάθμιση της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας του σχολείου εμφανίζεται ως κοινός τόπος και θεσμική 

πρόκληση, στην οποία προσδοκούν να απαντήσουν οι αντίστοιχες νομοθετικές 

ρυθμίσεις, όπως τονίζει και ο εισηγητής του σχεδίου νόμου του 2015: «όλες οι 

δυνάμεις, οι πολιτικές, οι κοινωνικές αλλά και οι συνδικαλιστικές υπερασπίζονται την 

αυτονόμηση του λυκείου, τον αυτόνομο ρόλο του παιδαγωγικά και μορφωτικά και την 

απεξάρτησή του από τη διαδικασία εισαγωγής. Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο». 

(Πρακτικά Βουλής, 2015, Μ΄) 

Μία ακόμη αρνητική επίπτωση στη μορφωτική αποστολή του λυκείου είναι η 

υποβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και συνεπώς της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, διαπίστωση που εντοπίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση του 2013: «Είναι 

γεγονός ότι έχει απαξιωθεί  ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στο λύκειο αφού η 

παιδευτική πράξη έχει αλλοιωθεί εκ των πραγμάτων και υπηρετεί ένα και μόνο στόχο, 

την εξασφάλιση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 

Σε ένα από τα σχέδια νόμου, αυτό του 2015,  η μαθητική διαρροή εμφανίζεται ως μία 

ακόμη αρνητική συνέπεια του συστήματος πρόσβασης στα ανώτερα και ανώτατα 

ιδρύματα καθότι αρκετοί υποψήφιοι εγκαταλείπουν την προσπάθεια στο λύκειο λόγω 

μεγάλων απαιτήσεων. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας εξηγεί : «Η τράπεζα των 

θεμάτων, αν πήγαινε από την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά και στη συνέχεια, 

καταλαβαίνετε ότι θα αύξανε τρομακτικά τη σχολική διαρροή, καθώς ο βαθμός 

δυσκολίας θα μεγάλωνε την αποχώρηση των παιδιών, δηλαδή το να μείνουν στην ίδια 

τάξη και να φύγουν από το εκπαιδευτικό σύστημα» (Πρακτικά Βουλής, 2015, ΛΣΤ΄).  

6.1.4.Επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία στο λύκειο από το σύστημα 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του λυκείου εξαιτίας του συστήματος 

εισαγωγής εντοπίστηκαν στην πλειοψηφία των σχεδίων νόμου. Γίνεται λόγος για 

απαξίωση μαθημάτων γενικής παιδείας, απορρύθμιση λυκειακών σπουδών και για 

εστίαση του ενδιαφέροντος των μαθητών  στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 
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Στην Αιτιολογική Έκθεση του 2013 αναφέρεται: «Το Λύκειο σήμερα είναι η βαθμίδα, 

όπου μόνο στα μαθήματα ειδίκευσης δίδεται προσοχή εκ μέρους των μαθητών, ενώ τα 

υπόλοιπα, γενικής παιδείας ή επιλογής, ουσιαστικά είναι υποβαθμισμένα και 

καθημερινά ακυρώνονται στην πράξη…παρά τις φιλότιμες και επίμονες προσπάθειες 

πολλών εκπαιδευτικών…».  

Άλλα  αρνητικά φαινόμενα που εντοπίζονται σε ένα νομοσχέδιο είναι η παρεμπόδιση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τάξη  από μαθητές που επειδή δεν έχουν τα 

απαραίτητα μαθησιακά εφόδια «νιώθουν μειονεκτικά και παρακωλύουν την 

απρόσκοπτη μάθηση των άλλων, φαινόμενο το οποίο στις μέρες μας έχει πάρει 

διαστάσεις και πρέπει να μας προβληματίσει» (Αιτιολογική Έκθεση, 2013) και οι 

πολλές απουσίες από το σχολείο «δύο ή και τρεις μήνες προ των εξετάσεων στη Γ΄ 

Λυκείου, που υπολειτουργεί με λίγους μόνο μαθητές, αφού οι περισσότεροι απουσιάζουν 

για να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. (Αιτιολογική Έκθεση, 

2013). Τέλος, στις εισηγήσεις για το σχέδιο νόμου του 2015 ως αρνητική επίπτωση 

του συστήματος εισαγωγής αναφέρεται και ο περιορισμός της διδακτικής και 

παιδαγωγικής αυτονομίας του εκπαιδευτικού διότι πιέζεται για την υποχρεωτική 

κάλυψη της διδακτέας ύλης, κάτι που: «καταργεί στην πράξη τη διδακτική και 

παιδαγωγική αυτονομία του διδάσκοντα που έχει άμεση σχέση και πληρέστερη γνώση 

των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών» (Έκθεση Αξιολόγησης, 2015). 

6.1.5.Επιπτώσεις του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια  στην εκπαίδευση 

των μαθητών 

Στην κατηγορία αυτή αναφέρονται αρκετά αρνητικά φαινόμενα στην εκπαίδευση των 

μαθητών, μόνο ένα όμως είναι κοινό στο σύνολο των νομοσχεδίων: η μηχανιστική 

εφαρμογή διαδικασιών μάθησης, που ενισχυόταν από τα προηγούμενα συστήματα 

εισαγωγής και πρέπει να εκλείψει, όπως υποστηρίζει ο Υπουργός Παιδείας, το 2001: 

«Αν στην εκπαίδευση αφήναμε τα στατικά χαρακτηριστικά της αναπαραγωγής ενός 

ορισμένου πλαισίου γνώσεων με τη στατική μέθοδο της απομνημόνευσης και τη στατική 

μέθοδο μιας στείρας διδασκαλίας που δε διευρύνει τα αιτούμενά της, θα είχαμε όλοι 

βαθιά εθνική ευθύνη, γιατί θα προπαρασκευάζαμε μια γενιά Ελλήνων που θα 

αδυνατούσε να συλλάβει και τις εξελίξεις στο παρόν, αλλά κυρίως τις δυναμικές 

απαιτήσεις του μέλλοντος». (Πρακτικά Βουλής,2001,ΡΜΣΤ΄).   
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Προβλήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση των μαθητών 

αναφέρονται επίσης: α) η έλλειψη προεπαγγελματικής εκπαίδευσης και επομένως το 

επαγγελματικό αδιέξοδο των αποτυχόντων αποφοίτων λυκείου, εφόσον από τη μια 

υπήρχαν περιορισμένες θέσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και από την άλλη «επειδή 

το Γ.Λ. δεν τους παρείχε καμία πρακτική γνώση ή προεπαγγελματική κατάρτιση» 

(Εισαγωγική Έκθεση, 1997), β) η έλλειψη άμιλλας από την εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια χωρίς αξιολογικά κριτήρια και η ύπαρξη φαινομένων βαθμοθηρίας 

(2001), γ)  ο υπερβολικός και χωρίς αποτέλεσμα φόρτος των μαθητών, «καθώς η 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτούσε την εξέταση περισσότερων 

γνωστικών αντικειμένων και τον υπολογισμό των βαθμών μόνο της τελευταίας τάξης 

του λυκείου» (Πρακτικά Βουλής, 2013,ΙΔ΄) και δ) προβλήματα στη συστηματική 

φοίτηση των μαθητών του λυκείου εξαιτίας δυσκολιών στο εξεταστικό σύστημα, 

όπως αναφέρει ο εισηγητής του σχεδίου νόμου του 2015: «Όπως έχουμε πει πολλές 

φορές, τα λύκεια αναγκάστηκαν με επανειλημμένες εγκυκλίους του Υπουργείου 

Παιδείας, να επανεκδώσουν τα αποτελέσματα τέσσερις φορές, για να περιορίσουν εν 

μέρει τον δραματικό αριθμό μαθητών που παραπέμπονταν ή απορρίπτονταν» 

(Πρακτικά Βουλής, 2015, Μ΄). Σε αυτό το σημείο γίνεται αντιπαραβολή με το 

σχετικό τμήμα της Αιτιολογικής Έκθεσης  στο σχέδιο νόμου του 2013 για το ίδιο 

θέμα όπου υπήρχε η πρόθεση να «… ληφθεί, επίσης, μέριμνα ώστε το νέο σύστημα 

προαγωγής και απόλυσης να μην ανυψώσει τα ποσοστά ανεξεταστέων 

απορριπτομένων. Όσοι καταβάλλουν κάποια προσπάθεια στο σχολείο δεν θα βρεθούν 

με το νέο σύστημα προ εκπλήξεων». 

Η αναποτελεσματική αντιμετώπιση των χαμηλών σχολικών επιδόσεων των μαθητών 

από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα αναφέρεται από το σχέδιο νόμου του 2013 ως 

ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα στη λειτουργία του λυκείου. 

6.1.7.Οι επιπτώσεις του συστήματος  εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Στα μισά σχέδια νόμου, ως αρνητικές επιπτώσεις αναφέρονται η αδυναμία του 

συστήματος εισαγωγής να καλύψει τη ζήτηση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λόγω 

του ισχύοντος εξεταστικού συστήματος του κλειστού αριθμού εισακτέων. 

Ο αποκλεισμός υποψηφίων από σχολές παρά την υψηλή βαθμολογία και η μείωση 

φοιτητικών θέσεων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα οφείλονται σύμφωνα με το σχέδιο 
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νόμου του 2015 στον περιορισμένο αριθμό σχολών προτίμησης των υποψηφίων 

επειδή «…ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές 

επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό 

επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι». ( Αιτιολογική Έκθεση,  

2015). 

Η υποβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών και η χορήγηση τίτλων χωρίς 

αντίκρισμα εξαιτίας των προηγούμενων μη απαιτητικών συστημάτων εισαγωγής 

αναφέρεται ως επίπτωση το 2013 από τον Υπουργό Παιδείας: «Διότι, κανένας από 

εμάς δεν θέλει να «παρκάρει» τα παιδιά του σε ένα λύκειο, να περνάνε τις τάξεις με ένα 

μέσο όρο «9», να περνάνε στο πανεπιστήμιο με μέσο όρο «8» και στο τέλος να έχουν 

πτυχία χωρίς αντίκρισμα και να παραμένουν άνεργα, γιατί δεν έχουν ούτε γνώσεις ούτε 

δεξιότητες» (Πρακτικά Βουλής, 2013, ΙΕ΄). 

6.1.8.Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των συστημάτων πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση  

Η μετανάστευση αποφοίτων λυκείου για σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού 

εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού εισακτέων στα ελληνικά πανεπιστήμια και 

συνεπώς, η οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας αλλά και η  εκροή 

συναλλάγματος, αναφέρονται σε δύο σχέδια νόμου ως παράγοντες  με κοινωνικές και 

οικονομικές επιπτώσεις. Λόγω αποτυχίας εισαγωγής σε σχολή της χώρας, σημαντικός 

αριθμός νέων εγκαταλείπει τον τόπο του  προκειμένου να σπουδάσει στην ανώτερη 

βαθμίδα ξένων πανεπιστημίων. Το 1997, ο εισηγητής της πλειοψηφίας για το σχέδιο 

νόμου επεσήμαινε σχετικά: « Η ζήτηση ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι 

πολύ μεγάλη και αυτό,  σε συνδυασμό με την αρχή του κλειστού αριθμού των 

εισαγομένων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οδηγεί τους υποψηφίους σε ανώτατα 

ιδρύματα του εξωτερικού, με  αποτέλεσμα την αιμορραγία της χώρας μας σε 

συνάλλαγμα» (Πρακτικά Βουλής, 28/08/1997 ). Η εισηγήτρια του σχεδίου νόμου του 

2001 αναφέρεται πιο αναλυτικά στο ίδιο θέμα: «Το σύστημα των γενικών εξετάσεων 

είχε και άλλα μειονεκτήματα. Από αυτούς που τελείωναν το λύκειο, μόνο το 1/3 

εισαγόταν στο πανεπιστήμιο, οι υπόλοιποι είτε πήγαιναν σε πανεπιστήμια και σε άλλα 

ιδρύματα του εξωτερικού -και ας μην αναφερθούμε ούτε στην ποιότητα των σπουδών 

των πανεπιστημίων αυτών ούτε και στην οικονομική αιμορραγία της χώρας μας» 

(Πρακτικά Βουλής, 2001, ΡΜΣΤ).  
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Για το θέμα της φοιτητικής μετανάστευσης στο εξωτερικό και τις  συνέπειές του δεν 

υπάρχουν αναφορές στα σχέδια νόμου του 2013 και του 2015.  

Το επαγγελματικό αδιέξοδο (που αναφέρθηκε παραπάνω ως αποτέλεσμα της 

έλλειψης προεπαγγελματικής κατάρτισης στο λύκειο) καθώς και η επίδραση που έχει 

στους εμπλεκόμενους η οποιαδήποτε αλλαγή  στο σύστημα πρόσβασης θεωρούνται  

επίσης σημαντικές κοινωνικές συνέπειες στα σχέδια νόμου του 1997 και του 2013. 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση  του 2013:  «Οποιαδήποτε αλλαγή στη βαθμίδα 

αυτή συντονίζεται με τις βαθύτερες ανησυχίες και ανασφάλειες για το μέλλον των 

παιδιών μας. Ως αποτέλεσμα το θέμα αυτό συχνά προκαλεί δυσανάλογα μεγάλη 

κοινωνική πίεση». 

Η αναπαραγωγή ταξικών διακρίσεων και κοινωνικών ανισοτήτων θεωρείται μία από 

τις αρνητικές επιπτώσεις του συστήματος εισαγωγής από τα σχέδια νόμου του 1997 

και του 2015. Σε αυτή την κατάσταση συνέβαλε, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του 

1997, η φοίτηση στα τεχνικά λύκεια, που θεωρούνταν υποβαθμισμένα, μαθητών που 

«προέρχονταν, στην πλειονότητά τους, από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος» 

(Εισηγητική Έκθεση, 1997) και, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του 2015, το  

προηγούμενο απαιτητικό εξεταστικό σύστημα στο οποίο δεν μπορούσαν να 

ανταποκριθούν οι μαθητές από υποβαθμισμένο οικονομικά περιβάλλον. Το 

νομοσχέδιο του 2013 αναφέρεται στην ανισότητα ευκαιριών μάθησης που παρέχει το 

εκπαιδευτικό σύστημα λόγω διαφορετικής εξεταστέας ύλης «από σχολείο από σχολείο 

δίνοντας ουσιαστικά άνισες συνθήκες για τους μαθητές». (Υφυπουργός Παιδείας, 

Πρακτικά Βουλής, ΙΕ΄,2013). 

Για την οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας του υποψηφίου εξαιτίας της 

καταφυγής στην παραπαιδεία προκειμένου να επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις 

γίνεται εκτενής αναφορά σε όλα τα σχέδια νόμου και παρουσιάζεται, όπως 

προαναφέραμε, αναλυτικά σε ειδικό κεφάλαιο της εργασίας αφιερωμένο στην 

παραπαιδεία.  

6.1.9.Επιπτώσεις στην ψυχοσυναισθηματική υγεία των μαθητών 

Αρκετές αναφορές εντοπίζονται στις δυσάρεστες ψυχολογικές καταστάσεις που 

προκαλούνται από το ανταγωνιστικό εξεταστικό σύστημα με συνέπειες και  στη 

σωματική υγεία των υποψηφίων. Σύμφωνα με αυτές,  οι μαθητές υποφέρουν από 

έντονο ψυχικό άγχος από το  φόβο  πιθανής αποτυχίας στις εξετάσεις τους, κάτι που 
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επηρεάζει και τις οικογένειές τους: Το 1997, ο Υπουργός Παιδείας εισηγούνταν ένα 

νέο εξεταστικό σύστημα για τους νέους «που υποφέρουν από το άγχος εξεταστικών 

μηχανισμών, χωρίς  εκπαιδευτικό περιεχόμενο» επειδή  «οι γενικές εξετάσεις είναι 

άγχος και οικονομικό βάρος στην οικογένεια». (Πρακτικά Βουλής, 1997, ΛΒ΄). Το 

2001, η εισηγήτρια της πλειοψηφίας μιλούσε για «καταναγκασμό που  συνέδεε το 

λύκειο με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και για «ανταγωνισμό της 

προσπάθειας για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια» (Πρακτικά Βουλής, ΡΜΣΤ¨). Το 

2013, ο Υπουργός Παιδείας, εξηγώντας τις προτεινόμενες αλλαγές στο εξεταστικό 

σύστημα τόνιζε: «Όποιος, δηλαδή, δεν θέλει να ακολουθήσει πανεπιστημιακές σχολές, 

δεν είναι σωστό να υποβάλλεται σε μία πολύ απαιτητική έως και οδυνηρή διαδικασία 

άνευ λόγου» (Πρακτικά Βουλής, 2013,ΙΔ). Τέλος, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο του 

2015 εντοπίζεται αναφορά στις ψυχικές και σωματικές επιπτώσεις του ισχύοντος 

εξεταστικού συστήματος: «Επιπλέον, η Α’ και Β’ τάξη αποσυνδέονται από την 

εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πρόκειται για ρύθμιση που αφαιρεί τεράστιο οικονομικό και 

ψυχολογικό βάρος από τους ώμους των μαθητών και των οικογενειών τους» 

(Πρακτικά Βουλής, 2015, Μ΄). 

6.2.Εξαγγελίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

6.2.1.Εξαγγελίες ως προς το ρόλο του λυκείου στην προετοιμασία για την  

μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου εμφανίζεται στο σύνολο των σχεδίων 

νόμου ως ένας από τους σημαντικότερους στόχους του λυκείου. Αναφέρεται ότι η 

ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και η απόκτηση ευρύτητας γνώσεων που «θα έπρεπε 

να αποκτούν τα παιδιά στη διάρκεια των σπουδών τους στο λύκειο» (Υπουργός 

Παιδείας, Πρακτικά Βουλής, 2001,ΡΜΘ΄) συμβάλλει στη δημιουργία συμμετρικά 

διαμορφωμένων πολιτών, στη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων και στην 

ικανοποίηση των επαγγελματικών τους επιδιώξεων. Σύμφωνα με την  εισηγήτρια του 

σχεδίου νόμου του 2001, το νέο σύστημα θα προάγει «την πολύπλευρη μόρφωση των 

μαθητών, την παροχή γενικής παιδείας χωρίς διακρίσεις, τη συνθετική και κριτική 

ικανότητα της νέας γενιάς» επειδή  υπήρχε «μια παιδεία μονόπλευρη που συνέβαλε στη 

μονόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και οι σπουδές στο λύκειο είχαν 

ακυρωθεί εντελώς» (Πρακτικά Βουλής, 2001,ΡΜΣ). Στην Αιτιολογική Έκθεση του  

2013 υποστηρίζεται:  «Το λύκειο πρέπει να αποκτήσει ουσιαστικό παιδευτικό ρόλο και 

να αποτελέσει μία βαθμίδα απόκτησης στέρεης γενικής παιδείας, που θα υπηρετεί τα 
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ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών»  Στην Έκθεση Αξιολόγησης για το σχέδιο 

νόμου του 2015 αναφέρεται ο σκοπός του Λυκείου: « Το νέο σύστημα για το Λύκειο 

όχι απλώς θα προετοιμάζει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια αλλά και θα συμβάλλει 

στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της εμπέδωσης των δημοκρατικών αξιών». 

Από το σύνολο των νομοσχεδίων τονίζεται ότι η απόκτηση γενικών αλλά και 

εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσει τους μαθητές στον επαγγελματικό τους 

προσανατολισμό  εξασφαλίζεται με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και 

κατεύθυνσης ή αλλιώς προσανατολισμού ώστε  «τίποτε να (μην) εμποδίζει και τον 

βαθμιαίο προσανατολισμό των μαθητών προς τα ατομικά ενδιαφέροντα και τις 

φιλοδοξίες τους για περαιτέρω σπουδές μετά το Λύκειο»  (Αιτιολογική Έκθεση, 2013). 

Η πλειοψηφία των σχεδίων νόμου εξαγγέλλει  την εφαρμογή καινοτομιών στη 

διδασκαλία, την εισαγωγή και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών όπως αναφέρει και η 

εισηγήτρια της πλειοψηφίας του νομοσχεδίου του 2001: «Από τις βασικές επιδιώξεις 

του Υπουργείου Παιδείας είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεματικής για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής 

διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού έργου» (Πρακτικά Βουλής, 2001, ΡΜΣΤ΄). 

Επιπλέον, από την πλειοψηφία τονίζεται η πρόθεση για σύνδεση των προγραμμάτων 

σπουδών με τις ρεαλιστικές ανάγκες των μαθητών. Ενδεικτικά: «Αυτούς τους σκοπούς 

επιδιώκει να εξυπηρετήσει η θεσμοθέτηση του ενιαίου λυκείου. Το ενιαίο λύκειο 

απαρτίζεται από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών, τη θεωρητική, τη θετική και την 

τεχνολογική, που η κάθε μια ανταποκρίνεται σε διαφορετική περιοχή γνωστικών 

απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας» (Εισηγητής της πλειοψηφίας, 

Πρακτικά της Βουλής, 28/08/1997)  

Στις εξαγγελίες των εκπονητών των τριών από τα τέσσερα σχέδια  νόμου (1997, 

2001, 2013) αναφέρεται και η δημιουργία ενός τύπου λυκείου με ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό  που «να μην είναι θεσμός της δεκαετίας του '70, αλλά σύγχρονος , 

στον οποίο οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κατευθύνονται» (Υπουργός Παιδείας, 

Πρακτικά της Βουλής, 28/08/1997) και να «διαμορφώνει τον ελεύθερο και 

δημοκρατικό πολίτη, το συνειδητοποιημένο πολίτη της Ευρώπης με βάση τα 

προτεινόμενα από το Συμβούλιο Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Υπουργός 

Παιδείας, 2013).  
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Η εξασφάλιση αντικειμενικής, και δίκαιης αξιολόγησης  των  μαθητών στο λύκειο, 

προκειμένου να ελεγχθούν οι  αποκτηθείσες γνώσεις, να διαπιστωθεί  η επίτευξη των 

διδακτικών στόχων και να υιοθετηθούν κατάλληλες μέθοδοι και πρακτικές 

αναφέρεται ως βασική επιδίωξη των νομοσχεδίων. Σύμφωνα με την Εισηγητική 

Έκθεση του 1997, ο τρόπος αξιολόγησης «συνδυάζει ποικίλες μορφές και  τεχνικές για 

την επίτευξη έγκυρης, αξιόπιστης, αντικειμενικής και  αδιάβλητης αποτίμησης των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών», βασίζεται σε ένα σύστημα «που παύει να 

είναι το ψυχρό εκτελεστικού τύπου εξεταστικό σύστημα της παλιάς εποχής» 

(Υφυπουργός Παιδείας, Πρακτικά της Βουλής, 28/08/1997) και «είναι διαπιστωτικού 

και όχι διαγωνιστικού χαρακτήρα» (Υπουργός Παιδείας, 1997, ΛΒ΄). Η 

αντικειμενικότητα της αξιολόγησης εξασφαλίζεται «με την  ταύτιση της διδακτέας 

ύλης και εξεταστέας ύλης και τις επιμέρους παρεμβάσεις ως προς τον τρόπο και τις 

διαδικασίες βαθμολόγησης των γραπτών» στο νομοσχέδιο του 2001 (Πρακτικά 

Βουλής, 2001,ΡΜΣΤ'). Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του 2013, η αντικειμενική 

αξιολόγηση των μαθητών επιτυγχάνεται με την εισαγωγή της τράπεζας θεμάτων 

διαβαθμισμένης δυσκολίας που έχει στόχο «να βοηθήσει τον μαθητή να ανακαλύψει 

τις δυνατότητες αλλά και τα κενά του και να επιτείνει περισσότερο την προσπάθεια. Δεν 

είναι παιδαγωγικώς και ηθικώς αποδεκτό να επιβραβεύεται μέσα στο σχολείο η 

οκνηρία και σε τελική ανάλυση δεν είναι δίκαιο ορισμένοι μαθητές nullo labore να 

βρίσκονται στην επόμενη τάξη με μαθησιακά κενά» (Αιτιολογική Έκθεση, 2013). 

Αντίθετα, στο σχέδιο νόμου του 2015, η δίκαιη αξιολόγηση των μαθητών στηρίζεται 

στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος με διδακτική και παιδαγωγική αυτονομία 

ενεργεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες τους. Επομένως, σύμφωνα με 

τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, η κατάργηση της τράπεζας θεμάτων του 

προηγούμενου εξεταστικού συστήματος θεωρείται  επιβεβλημένη διότι στερεί την 

αυτοτέλεια του καθηγητή πιέζοντάς τον για κάλυψη ύλης, μη επιτρέποντάς του «να 

διδάσκει µε τον τρόπο που θέλει, παρακολουθώντας το ρυθμό των μαθητών, έτσι ώστε 

να είναι επιτυχία, ένας μαθητής µε χαμηλές  επιδόσεις να πάει λίγο καλύτερα και έτσι 

ώστε να εμπιστεύεται τον καθηγητή και το δάσκαλό του ότι αυτά στα οποία θα εξεταστεί 

είναι αυτά τα οποία έχει διδαχθεί» (Πρακτικά Βουλής, 2015, ΛΣΤ΄). Επιπλέον, η 

αξιολόγηση των μαθητών συνδέεται με την εξάλειψη των κοινωνικών αδικιών και 

των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, οι οποίες ενισχύθηκαν από το θεσμό της τράπεζας 

θεμάτων κατά τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας: «Καταλαβαίνετε ότι αυτή η 
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φαινομενική αντιμετώπιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων σε όλη την Ελλάδα 

εξομοιώνει παιδιά μιας υποβαθμισμένης περιοχής -όπου οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται 

µε νύχια και µε δόντια να κρατήσουν τα παιδιά στο σχολείο- µε ένα καλό σχολειό, µε 

παιδιά µε υψηλές επιδόσεις και τελικώς βάζοντας ίδιας δυσκολίας θέματα σε όλους 

τους μαθητές» (Πρακτικά Βουλής, 2015, ΛΣΤ΄). 

6.2.2.Εξαγγελίες ως προς τη διάρθρωση των σπουδών στο Λύκειο 

Στην κατηγορία αυτή εντοπίζονται ομοιότητες και διαφοροποιήσεις στα εξεταζόμενα 

νομοσχέδια που αφορούν κυρίως στις αλλαγές στον τύπο ή τους τύπους λυκείου και 

στις προτεινόμενες σπουδές στη βαθμίδα αυτή.  

Στο σχέδιο νόμου του 1997 προτείνεται η σταδιακή δημιουργία ενός μοναδικού και 

ενιαίου τύπου λυκείου που θα αντικαταστήσει ή θα ενσωματώσει τους υπάρχοντες 

τύπους λυκείων. Με τη μορφή αυτή μπορεί  να προσφέρει «σε όλους τους μαθητές 

στέρεα γενική και τεχνολογική παιδεία» παρέχοντας «πολυδύναμη προεπαγγελματική 

μόρφωση, δεκτική ποικίλων μεταγενέστερων εξειδικεύσεων» (Εισηγητική Έκθεση, 

1997). Επισημαίνεται ότι  ο θεσμός αυτός θα αλλάξει τον τρόπο πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, «η οποία πλέον, δε θα γίνεται με το γνωστό και 

αντιπαιδαγωγικό τρόπο της κρίσης της μιας φοράς που τόσα προβλήματα και αδιέξοδα 

επισώρευσε στην παιδεία μας αλλά με μια αξιόπιστη, αδιάβλητη και έγκυρη διαδικασία 

συνεχούς αξιολόγησης του μαθητή.» (Εισηγητής της πλειοψηφίας, Πρακτικά της 

Βουλής,1997, ΛΒ΄). Εντοπίζονται κάποιες ασάφειες ως προς την οριστικοποίηση των 

προτεινόμενων λύσεων και τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του θεσμού του 

ενιαίου λυκείου κάτι που επισημαίνεται από την Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου του 1997: 

«Εντούτοις, όπως σημειώθηκε αμέσως παραπάνω, ο νομοθέτης δεν καταργεί ρητά, 

ούτε προβλέπει την αυτόματη μετατροπή των υφισταμένων άλλων τύπων λυκείου σε 

Ενιαία Λύκεια μετά την πάροδο της πενταετίας». Στο σχέδιο νόμου του 2001, 

υποστηρίζεται και πάλι ο θεσμός του ενιαίου λυκείου ο οποίος «γίνεται πλέον 

χειροπιαστή οντότητα, που διαπερνά τον κορμό του εκπαιδευτικού συστήματος»  και  

μπορεί «να ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκπαίδευσης». 

(Πρακτικά Βουλής, 2001,ΡΜΣΤ΄).  

Τα νομοσχέδια του 2013 και 2015 αναφέρονται στην ύπαρξη δύο ξεχωριστών τύπων 

λυκείου, το γενικό λύκειο και το επαγγελματικό λύκειο, μετονομασίες  που 

θεσμοθετήθηκαν  με το Ν.3475/2006. Στο γενικό λύκειο οι 3 ομάδες μαθημάτων 
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προσανατολισμού μεταξύ των οποίων οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν για την 

εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια παραμένουν κοινές (Πρακτικά Βουλής, 2013,ΙΕ΄) & 

(Πρακτικά Βουλής, 2015, Μ΄). Μία σημαντική διαφοροποίηση που εντοπίζεται στα 

δύο αυτά νομοσχέδια είναι ο βαθμός προαγωγής των μαθητών στην επόμενη τάξη ή 

απόλυσης. Το 2013 αναφέρεται η «απαραίτητη προϋπόθεση της επίτευξης γενικού 

βαθμού ίσου ή ανωτέρου του «10» και μέσου όρου μεγαλύτερου του «10» σε 

συγκεκριμένα μαθήματα» (εισηγητής, Πρακτικά Βουλής, 2013,ΙΔ΄) καθώς, όπως 

αναφέρει βουλευτής της πλειοψηφίας: «έτσι θα ανέβει κατακόρυφα και η ποιότητα 

σπουδών και το επίπεδο των αποφοίτων» (Πρακτικά Βουλής, 2013, ΙΔ). Η 

συγκεκριμένη ρύθμιση καταργείται με το επόμενο νομοσχέδιο για παιδαγωγικούς και 

κοινωνικοοικονομικούς λόγους όπως εξηγεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας: 

«Αυτός ήταν ο λόγος που η σχολική αποτυχία από 4% πήγε στο 24%. Το αποτέλεσμα θα 

ήταν μια πολύ μεγάλη σχολική διαρροή, μια στροφή στην αγορά εργασίας χωρίς 

προσόντα και τελικά οι μόνοι ωφελημένοι από όλη αυτή τη διαδικασία θα ήταν τα 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα οποία θα απορροφούσαν ένα μέρος των μαθητών, όσων 

είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν» (Πρακτικά Βουλής, 2015, ΛΣΤ΄). 

Κοινός τόπος των τεσσάρων νομοσχεδίων εμφανίζεται να είναι η αναβάθμιση της 

τεχνικής εκπαίδευσης. Για το σχέδιο νόμου του 1997, η  ενίσχυση αυτού του κλάδου 

που «θεωρούνταν  υποβαθμισμένος και  απευθυνόταν κυρίως σε μαθητές χαμηλών 

σχολικών επιδόσεων, που προέρχονταν, στην πλειονότητά τους, από οικογένειες 

χαμηλού εισοδήματος, γεγονός που επιβεβαίωνε τη θέση ότι το διπλό δίκτυο 

εκπαίδευσης αναπαρήγαγε στην εκπαίδευση τις ταξικές διακρίσεις και τις κοινωνικές 

ανισότητες» αποσκοπεί στη μείωση των κοινωνικών αδικιών στην εκπαίδευση 

(Εισαγωγική Έκθεση,1997). Την αποκατάσταση των κοινωνικών αδικιών 

εξαγγέλλουν και οι εκπονητές του σχεδίου νόμου του 2015 με την επανασύσταση 

τομέων και ειδικοτήτων «που είχαν καταργηθεί και είχαν δοθεί αποκλειστικά ως δώρο 

στον ιδιωτικό τομέα, προκαλώντας αποκλεισμό των φτωχότερων στρωμάτων από την 

επαγγελματική εκπαίδευση» (Έκθεση Αξιολόγησης, 2015) καθότι «οι μνημονιακοί 

νόμοι αφαίρεσαν το δικαίωμα από μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας με 

χαμηλά ή καθόλου εισοδήματα να μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν επαγγελματική 

ειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση» (Αιτιολογική Έκθεση, 2015). Στο σχέδιο 

νόμου του 2001 επιδιώκεται η αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης με στόχο τη 

βελτίωση της επίδοσης των μαθητών της,  γιατί,  όπως εξηγεί ο Υπουργός Παιδείας 
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(Πρακτικά Βουλής, 2001, ΡΜΣΤ΄) «σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε να συνδέεται η 

έννοια της σχολικής αποτυχίας με την ύπαρξη των ΤΕΕ», τα οποία σε «πολύ σύντομο 

διάστημα θα αναδειχθούν ολόπλευρα ως ελκυστικά σχολεία επιλογής». Στο νομοσχέδιο 

του 2013, «η αναμόρφωση» της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποβλέπει «στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας» και εξαγγέλλεται μεταξύ άλλων και 

μέσω της κατάργησης τομέων και ειδικοτήτων των επαγγελματικών λυκείων που 

θεωρείται «σημαντική παρέμβαση εξορθολογισμού και αναβάθμισης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας» (Αιτιολογική Έκθεση,2013).  

6.2.3.Εξαγγελίες ως προς τη διαδικασία απόκτησης απολυτηρίου 

Σχετικά με τον τρόπο απόκτησης απολυτηρίου λυκείου εντοπίζονται διαφοροποιήσεις 

α) ως προς τον εθνικό ή τοπικό χαρακτήρα των εξετάσεων β) ως προς τη σύνδεση ή 

όχι του απολυτηρίου με τη βαθμολογική επίδοση των μαθητών στις άλλες τάξεις  του 

λυκείου. 

Το νομοσχέδιο του 1997 εξαγγέλλει την απόκτηση απολυτηρίου μέσω συμμετοχής σε  

εθνικού επιπέδου  εξετάσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου, με προσμέτρηση 

των βαθμών κα των δύο τάξεων, που διεξάγονται στο σχολείο του μαθητή. Σύμφωνα 

με τους εισηγητές του, το απολυτήριο αυτό προσφέρει ποικίλες επιλογές στον κάτοχό 

του καθώς του επιτρέπει  «είτε να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση είτε να ακολουθήσει μεταλυκειακές επαγγελματικές σχολές  είτε να βγει 

κατευθείαν στην αγορά εργασίας χωρίς να του αφαιρούμε το δικαίωμα αργότερα να 

μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε για ορισμένα μαθήματα είτε για πανεπιστημιακές 

σπουδές.» (Υπουργός Παιδείας, 1997, ΛΒ΄). Η ίδια διαδικασία ισχύει και για την 

απόκτηση απολυτηρίου σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του 2001 όμως με κάποιες 

προτάσεις  παιδαγωγικού χαρακτήρα που αποβλέπουν στην  αποφόρτιση της 

εξεταστικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο λύκειο. Οι 

παρεμβάσεις  αφορούν στη «μείωση του αριθμού των μαθημάτων που εξετάζονται σε 

πανελλαδικό επίπεδο και τη μείωση του εξεταστικού φόρτου. Δεν είναι λειτουργικό να 

μην υπάρχει ανάσα διδακτική στο λύκειο» (Εισηγήτρια της πλειοψηφίας, 2001, 

ΡΜΣΤ΄). 

Στο νομοσχέδιο του 2013 η απόκτηση απολυτηρίου γενικού λυκείου δεν γίνεται σε 

εθνικό επίπεδο αλλά επιτυγχάνεται κατόπιν εξετάσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα 

στην τελευταία τάξη  με ενδοσχολικές εξετάσεις και με θέματα που ορίζονται κατά το 
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ήμισυ από τον «οικείο διδάσκοντα» και κατά το ήμισυ με «κλήρωση από τράπεζα 

θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας».  Υποστηρίζεται ότι η διεξαγωγή των 

απολυτηρίων εξετάσεων στη σχολική μονάδα και η διόρθωση των γραπτών από τον 

αρμόδιο εκπαιδευτικό απομακρύνει το λύκειο «από κάθε εξετασιοκεντρική 

φιλοσοφία»  (Αιτιολογική ¨Έκθεση, 2013) και από κάθε «περίπτωση το σχολείο να 

μετατραπεί σε χώρο εντατικοποίησης σπουδών… όπως εντελώς λανθασμένα και άδικα 

κατηγορούμαστε από την Αντιπολίτευση» (Εισηγητής Πλειοψηφίας, Πρακτικά Βουλής, 

2013,ΙΕ΄). Επιπλέον, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, η θέσπιση της τράπεζας 

θεμάτων στοχεύει στην αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης (όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο) και στην ισότητα ευκαιριών των μαθητών στη μόρφωση «με 

την εξάντληση της διδακτέας ύλης σε κάθε τάξη κάθε σχολείου ανά την Ελλάδα, 

αντιμετωπίζοντας έτσι το μεγάλο πρόβλημα των σχολείων δύο ταχυτήτων». Στο 

νομοσχέδιο του 2015 η απόλυση των μαθητών του λυκείου πραγματοποιείται 

ενδοσχολικά, χωρίς προσμέτρηση βαθμολογίας άλλων τάξεων, με θέματα που 

«ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες, το μάθημα» και με «τα 

γραπτά που διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα» (Αιτιολογική 2015). Με 

επείγουσα ρύθμιση, στο σχέδιο νόμου καταργείται η τράπεζα θεμάτων εξαιτίας α) του 

αντιπαιδαγωγικού της χαρακτήρα  επειδή «η βασική αρχή της παιδαγωγικής ορίζει 

πως ποτέ δεν ζητούμε από τον εξεταζόμενο στοιχεία που δεν τα έχουμε καταθέσει στη 

διδασκαλία» (Βουλευτής συμπολίτευσης, Πρακτικά Βουλής, Μ΄, 2015) και  β) των 

κοινωνικών ανισοτήτων που δημιουργεί επειδή «λειτούργησε ως μέτρο ανάσχεσης της 

ροής των μαθητών από την είσοδό τους στο Λύκειο ως την αποφοίτηση από αυτό, εις 

βάρος των πλέον ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων. (Έκθεση Αξιολόγησης, 2015).  

6.2.4.Εξαγγελίες για το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Στις εξαγγελίες των σχεδίων νόμου για τον τρόπο  εισαγωγής στα τριτοβάθμια 

ιδρύματα εντοπίζονται διαφοροποιήσεις α) ως προς τη δυνατότητα ελεύθερης 

πρόσβασης ή σύμφωνα με κλειστό αριθμό εισακτέων, β) ως προς  τη σύνδεση ή όχι 

του απολυτηρίου λυκείου με τις εισαγωγικές εξετάσεις.  

Το νομοσχέδιο του 1997 εξαγγέλλει την κατάργηση του κλειστού αριθμού (numerus 

clausus) εισακτέων  και την ελεύθερη είσοδο των υποψηφίων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Ο προσανατολισμός των εκπονητών είναι η ικανοποίηση κοινωνικών 

αιτημάτων με την υλοποίηση του «ονείρου της ελληνικής οικογένειας, ότι για τα 

παιδιά της υπάρχει ανοικτή πρόσβαση στη δωρεάν δημόσια παιδεία» (Υπουργός 
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Παιδείας, Πρακτικά Βουλής, ΛΒ΄,1997). Το άνοιγμα των πανεπιστημίων επιδιώκεται 

μέσω «εξισορρόπησης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 

(Εισαγωγική Έκθεση, 1997) μέσω αύξησης των θέσεων στα πανεπιστήμια, «σε 

τμήματα σχολών επιλογής και με το θεσμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου»  (Εισηγητής, 

Πρακτικά Βουλής, ΛΑ, 1997). Σύμφωνα με τους εισηγητές του νομοσχεδίου, το 

λύκειο αποκτά αυτονομία και αποσυνδέεται από την είσοδο στα ανώτατα και 

ανώτερα ιδρύματα, καθώς «η εισαγωγή ενός παιδιού στην τριτοβάθμια δεν εξαρτάται 

από καμία εξέταση, και οι εξετάσεις που ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχουν στο 

Λύκειο, δεν έχουν άμεση σχέση με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» 

(Πρακτικά Βουλής, 1997, ΛΑ΄).  

Το σχέδιο νόμου του 2001  δεν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο ως 

προς το σύστημα πρόσβασης. Υπάρχουν αναφορές στην αποδέσμευση του λυκείου 

από τις διαδικασίες πρόσβασης στην επόμενη βαθμίδα  και από «τον καταναγκασμό 

που το συνέδεε με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Υπουργός Παιδείας, 

Πρακτικά Βουλής, 2001, ΡΜΣΤ΄). Κατά τους εκπονητές του, το συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο συνδυάζει «μία ουσιώδη πολιτική σταθερής επέκτασης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης» (Υπουργός Παιδείας, Πρακτικά Βουλής, ΡΜΣΤ΄, 2001) με την 

ενίσχυση παιδαγωγικών αρχών ανάμεσα στους υποψήφιους σύμφωνα με τη «λογική 

της προσπάθειας, της επιμονής, της κατάκτησης ενός στόχου,… μιας ευγενικής άμιλλας 

με τους άλλους». Θεωρείται απαραίτητη  η εφαρμογή των κριτηρίων αξιοκρατίας  

«διότι αλλιώς θα έπρεπε να πούμε ότι οι τριάντα χιλιάδες που επιθυμούν να μπουν στην 

Ιατρική, πρέπει να μπαίνουν επειδή απλώς αποφοίτησαν το λύκειο. Δεν το έχει πει 

καμία χώρα ποτέ πουθενά και ούτε κάποια κοινωνία ποτέ μπορεί να το πει». 

(Υπουργός Παιδείας, Πρακτικά Βουλής, ΡΜΣΤ΄ 2001).  

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του 2013  η εισαγωγή των υποψηφίων   στα 

τριτοβάθμια ιδρύματα γίνεται μετά την απόλυσή τους από το λύκειο κατόπιν 

εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Διατηρείται το σύστημα του κλειστού αριθμού 

(numerus clausus) εισακτέων λόγω της «υψηλής  ζήτησης για ακαδημαϊκού τύπου 

ανώτατες σπουδές στην Ελλάδα» (Αιτιολογική Έκθεση, 2013). Η εισαγωγή των 

υποψηφίων, εκτός από την επίδοσή τους στις εξετάσεις, συνδέεται άμεσα με τη 

βαθμολογική τους επίδοση σε όλες τις τάξεις του λυκείου. Η προσμέτρηση του 

«Βαθμού Προαγωγής και Απόλυσης» για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

ερμηνεύεται ως προσπάθεια τόνωσης της γενικής παιδείας επειδή «ήδη από την Α΄ 
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τάξη οι μαθητές προσανατολίζονται προς την Κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουν 

στις δύο επόμενες τάξεις, οπότε ανάλογα δίνουν σημασία μόνο στα μαθήματα που 

εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις». Η αποσύνδεση του απολυτηρίου από τις 

εισαγωγικές εξετάσεις και «της αποδέσμευσης από τον σφιχτό εναγκαλισμό του με την 

τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Αιτιολογική Έκθεση, 2013)  φαίνεται ότι σχετίζεται με 

διαδικαστικά θέματα ως προς τον τρόπο απόκτησης του απολυτηρίου καθώς 

σύμφωνα με τον Υφυπουργό Παιδείας «ο μαθητής δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να 

δώσει πανελλαδικές εξετάσεις για να πάρει το απολυτήριό του» (Πρακτικά Βουλής,  

ΙΕ΄, 2013).  

Οι εξαγγελίες για το σχέδιο νόμου του 2015 αφορούν α) στην κατάργηση της 

τράπεζας θεμάτων του προηγούμενου εξεταστικού συστήματος β) στην αποδέσμευση 

των βαθμών προαγωγής και απόλυσης στο λύκειο από την πρόσβαση στα 

τριτοβάθμια ιδρύματα και γ) στην αύξηση του αριθμού των εισακτέων. Οι σχετικές 

ρυθμίσεις, σύμφωνα με τους εισηγητές, γίνονται για παιδαγωγικούς, κοινωνικούς και 

οικονομικούς λόγους. Η αποσύνδεση της επίδοσης στο λύκειο από τον βαθμό 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση «αφαιρεί τεράστιο οικονομικό και 

ψυχολογικό βάρος από τους ώμους των μαθητών και των οικογενειών τους» 

(Βουλευτής πλειοψηφίας, Πρακτικά Βουλής, Μ΄, 2015). Σύμφωνα με τον εισηγητή 

της πλειοψηφίας «αυτό είναι ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της αποδέσμευσης του 

λυκείου, που όλοι στα λόγια την ισχυριζόμαστε και την θεωρούμε αναγκαία, αλλά που 

στην πράξη γίνεται σήμερα» (Πρακτικά Βουλής, ΛΗ, 2015). Η απεξάρτηση της 

λυκειακής βαθμίδας θεωρείται ρύθμιση ευρείας αποδοχής, καθότι, σύμφωνα με τον 

εισηγητή της πλειοψηφίας, «την υπερασπίζονται όλες οι δυνάμεις, οι πολιτικές, οι 

κοινωνικές αλλά και οι συνδικαλιστικές» (Πρακτικά Βουλής, Μ΄,2015). Η 

επιδιωκόμενη αύξηση του αριθμού των εισακτέων επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης 

των επιλογών πρόσβασης σε σχολές, γεγονός που ικανοποιεί  μορφωτικές ανάγκες 

και κοινωνικές απαιτήσεις. Ο Υφυπουργός Παιδείας αναφέρεται στη δυνατότητα 

«όσο γίνεται περισσότερα παιδιά να σπουδάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα 

έλεγα ότι είναι δικαιότερο το σύστημα, ότι διευρύνουμε τις επιλογές τους. Για όλα αυτά 

αισθάνονται πάρα πολύ καλά οι μαθητές» (Πρακτικά Βουλής, ΛΗ, 2015). Η 

πιθανότητα να μην εισέλθουν στο πανεπιστήμιο φοιτητές υψηλών επιδόσεων εξαιτίας 

περιορισμένων επιλογών αναφέρεται ως ένας ακόμη λόγος αλλαγής του 

προηγούμενου συστήματος πρόσβασης. 
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Συμπερασματικά, ως προς το ρόλο του λυκείου στην προετοιμασία των μαθητών για 

την μετάβασή τους στην επόμενη βαθμίδα, τα υπό εξέταση νομοσχέδια συμφωνούν 

στην ανάγκη απόκτησης γενικής παιδείας που συμβάλλει στη δημιουργία πολύπλευρα 

μορφωμένων πολιτών. Επίσης, η εκπαίδευση στις νέες  τεχνολογίες  καθώς και η 

σύνδεση των λυκειακών σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες  των μαθητών 

κρίνονται πολύ σημαντικές. Στα περισσότερα νομοσχέδια εντοπίζεται η πρόθεση των 

εκπονητών της εκπαιδευτικής πολιτικής για δημιουργία λυκείου με ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό. Διαφοροποίηση εντοπίζεται στις εξαγγελίες ως προς τον τρόπο, τις 

μεθόδους και τους στόχους της αξιολόγησης των μαθητών. Τα νομοσχέδιο του 1997, 

του 2001 και του 2013 εξαγγέλλουν αντικειμενική αξιολόγηση διαπιστωτικού 

χαρακτήρα  με σκοπό τη διάγνωση μαθησιακών προβλημάτων μέσα από μια σειρά 

εξεταστικών δοκιμασιών. Στο νομοσχέδιο του 2015, η μαθητική αξιολόγηση 

στηρίζεται σε μειωμένο αριθμό εξεταζομένων μαθημάτων και στην αυτενέργεια του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι γνώστης των μαθησιακών και κοινωνικοοικονομικών 

αναγκών του μαθητή. 

Ως προς τη διάρθρωση των τύπων και των προτεινόμενων σπουδών στη λυκειακή 

βαθμίδα, υπάρχουν κοινά στοιχεία αλλά και διαφοροποιήσεις. Το σχέδιο νόμου του 

1997 προωθεί τη σταδιακή εφαρμογή ενός ενιαίου τύπου λυκείου που να παρέχει την 

ίδια γενική και τεχνολογική παιδεία σε όλους τους μαθητές. Το νομοσχέδιο του 2001 

υποστηρίζει ακριβώς τον ίδιο τύπο λυκείου, ο οποίος θεωρείται ικανός να 

ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκπαίδευσης.  Στα άλλα 

δύο σχέδια νόμου το γενικό λύκειο και το επαγγελματικό λύκειο αποτελούν δύο 

ξεχωριστούς κλάδους. Διαφοροποιούνται ως προς τις απαιτούμενες βαθμολογικές 

προϋποθέσεις για προαγωγή  από τη μία τάξη στην άλλη και ως προς του λόγους που 

προβάλλουν για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.  

Κοινός τόπος και των τεσσάρων σχεδίων νόμου είναι η πρόθεση για αναβάθμιση και 

ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο νομοσχέδιο του 1997, αυτό γίνεται 

κυρίως με σκοπό τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Για αποκατάσταση 

κοινωνικών αδικιών γίνεται λόγος στο νομοσχέδιο του 2015. Στο σχέδιο νόμου του 

2001 προβάλλεται η βελτίωση της επίδοσης ως κυριότερος στόχος. Τέλος, στο 

νομοσχέδιο του 2013, η αναμόρφωση του κλάδου αυτού θεωρείται λύση στο 

πρόβλημα της ανεργίας.  

Στην τρίτη κατηγορία εντοπίζονται διαφοροποιήσεις ως προς τη διαδικασία 

απόκτησης απολυτηρίου λυκείου και συγκεκριμένα ως προς τη διεξαγωγή των 



 

66 
 

εξετάσεων σε πανελλαδικό ή όχι επίπεδο και ως προς τη σύνδεση του τελικού βαθμού 

του απολυτηρίου με την επίδοση στις  άλλες λυκειακές τάξεις. Στα σχέδια νόμου του 

1997 και του 2001 οι απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο και 

ο βαθμός επηρεάζεται από τη επίδοση του μαθητή στις δύο τελευταίες τάξεις του 

λυκείου. Στο νομοσχέδιο του 2013, οι εξετάσεις για το απολυτήριο γίνονται 

ενδοσχολικά, σε τοπικό επίπεδο, με θέματα από τράπεζα θεμάτων και από τον 

εκπαιδευτικό, με στόχο την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης και  την ισότητα 

ευκαιριών στη μόρφωση. Ο βαθμός απολυτηρίου δεν επηρεάζεται από το βαθμό 

προαγωγής στις προηγούμενες τάξεις. Τέλος, οι ρυθμίσεις του 2015, που καταργούν 

τις αντίστοιχες του 2013 για τον αντιπαιδαγωγικό τους χαρακτήρα, προωθούν την 

απόλυση των μαθητών μέσα από ενδοσχολικές εξετάσεις  τοπικού χαρακτήρα, των 

οποίων το αποτέλεσμα δεν σχετίζεται με τη βαθμολογική επίδοση στις άλλες τάξεις 

του λυκείου. 

Σχετικά με τις εξαγγελίες των νομοσχεδίων για το σύστημα εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση οι κυριότερες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται ως προς τη 

διατήρηση του κλειστού αριθμού εισακτέων στα πανεπιστήμια ή ως προς την 

ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά και ως προς τη σύνδεση ή όχι της βαθμολογικής 

επίδοσης στο λύκειο με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Στο νομοσχέδιο του 1997,  η 

πρόσβαση στα τριτοβάθμια ιδρύματα είναι ελεύθερη και ο βαθμός του απολυτηρίου 

δεν επηρεάζει την πρόσβαση παρά μόνο σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης 

σχολών. Το νομοσχέδιο του 2001 διαφοροποιείται από το προηγούμενο ως προς την 

αναγκαιότητα εφαρμογής κριτηρίων αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία εισαγωγής. Οι 

εκπονητές του σχεδίου νόμου του 2013 υποστηρίζουν τη διατήρηση του numerus 

clausus και επιπλέον συνδέουν την εισαγωγή στην επόμενη βαθμίδα με το βαθμό 

επίδοσης και στις τρεις τάξεις του λυκείου με σκοπό την τόνωση της γενικής 

παιδείας. Το 2015, σε αντίθετη κατεύθυνση από το προηγούμενο νομοσχέδιο, 

επιδιώκεται η διεύρυνση του αριθμού των εισακτέων στα ανώτερα και ανώτατα 

ιδρύματα της χώρας και αποσυνδέεται η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από 

τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στο λύκειο για λόγους παιδαγωγικούς και 

κοινωνικούς.  

 

6.3.Αναμενόμενα παιδαγωγικά και κοινωνικά οφέλη από την αλλαγή στο 

σύστημα  πρόσβασης 
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6.3.1.Αναμενόμενα οφέλη στη  λειτουργία του λυκείου 

Η βελτίωση της γενικής και της τεχνικής εκπαίδευσης, η αποτελεσματική λειτουργία 

και η επάρκεια ενός αυτόνομου λυκείου που θα προσφέρει  αναβαθμισμένη  παιδεία 

στους μαθητές, αναφέρονται από τους εκπονητές του συνόλου των σχεδίων νόμου ως 

προσδοκώμενα οφέλη για τη  λυκειακή βαθμίδα. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, το 

1997 υποστηρίζει ότι «οι λυκειακές σπουδές θα πρέπει να ξαναβρούν τη θέση τους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και να αποκτήσουν την αξιοπιστία και τη 

χρησιμότητα, που υπαγορεύεται από την ίδια τη θέση του λυκείου, ως ενδιάμεσης 

βαθμίδας της εκπαίδευσης» (Πρακτικά της Βουλής, 28/08/1997). 

Η αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και της διδασκαλίας του στην τάξη 

αναφέρονται ως οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τις προτεινόμενες 

μεταρρυθμίσεις της πλειοψηφίας των νομοσχεδίων. Αυτή η αναβάθμιση, σύμφωνα με 

τους εκπονητές των σχεδίων νόμων του 1997 και 2013, θα προκύψει  μέσα από την 

επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών. Ο εισηγητής του νομοσχεδίου του 1997 

υποστηρίζει ότι η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προσωπικού θα γίνει με την 

κατάργηση της επετηρίδας μέσα «από ένα αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα 

επιλογής των μελλοντικών εκπαιδευτικών, το οποίο, επιπρόσθετα, εξαλείφει τις 

επιπτώσεις της μακράς αδιοριστίας των εκπαιδευτικών» (Πρακτικά Βουλής, 1997, 

ΛΑ΄). Στο σχέδιο νόμου του 2013, η αναμενόμενη  βελτίωση του εκπαιδευτικού και 

του έργου του θα προέλθει από την ενίσχυση της γενικής παιδείας και την 

αξιολόγηση διότι κατά τον Υπουργό Παιδείας «γνωρίζουμε όλοι ότι η αξιολόγηση στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν μέχρι τώρα ευκαιριακή, αποσπασματική, 

αμφισβητήσιμη και τελικά μη αξιοποιήσιμη προς όφελος της εκπαίδευσης Σ’ αυτό το 

σύστημα εμείς θέλουμε να αξιολογούνται τα πάντα» (Πρακτικά Βουλής, 2013, ΙΔ΄). 

Η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό και η δυνατότητα να αυτενεργεί στο 

διδακτικό του έργο θεωρούνται ως θετικά μέτρα για την αναβάθμιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού από τα  νομοσχέδια του 2001 και 2015. Στο νομοσχέδιο του 2001,  ο 

εκπαιδευτικός «από παθητικός αποδέκτης των οδηγιών και των εντολών ενός 

συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος καλείται να αναγορευθεί σε ενεργητικό 

πομπό όλων όσων η απελευθερωμένη συνείδηση και το λειτούργημά του επιτάσσουν» 

(Εισηγήτρια της πλειοψηφίας, Πρακτικά Βουλής, 2015, ΡΜΣΤ΄). Για τους εκπονητές 

του σχεδίου νόμου του 2015 η αυτενέργεια και η απερίσπαστη διδακτική  λειτουργία 

του εκπαιδευτικού προκύπτουν επίσης από την κατάργηση του θεσμού της 
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αξιολόγησης: «Επίσης παίρνουμε μέτρα για τους καθηγητές και ανορθώνουμε το 

ανάστημά τους, για να επιτελέσουν αυτό τον ρόλο. Αυτό το κάνουμε πολύ συγκεκριμένα 

με το να καταργήσουμε την αξιολόγηση, που είχε έναν τιμωρητικό χαρακτήρα» 

(Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Πρακτικά Βουλής, 2015, ΛΗ΄). 

6.3.2.Αναμενόμενα οφέλη  στην πανεπιστημιακή βαθμίδα 

Η αύξηση φοιτητών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα θεωρείται ένα από τα θετικά 

αποτελέσματα  των προτεινόμενων μέτρων στα σχέδια νόμου του 1997 και του 2015. 

Σύμφωνα με τους εκπονητές του νομοσχεδίου του 1997, η αναμενόμενη αύξηση θα 

προέλθει από τη δημιουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων και από την 

εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ο  Υπουργός 

Παιδείας, το 1997, αναλύει τον τρόπο επίτευξης του στόχου: «προγραμματίζουμε 70 

νέα τμήματα, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό και αίθουσες και ο στόχος είναι 

επιτεύξιμος» (Πρακτικά Βουλής, 28/08/1997) και συνεχίζει: «με το σύστημα που 

προτείνουμε η σχέση αλλάζει από ένα προς τέσσερα σε ένα προς ένα. Γι’ αυτό αλλάζει 

τελείως το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο» (Πρακτικά 

Βουλής, 1997, ΛΒ΄). Σύμφωνα με τους εκπονητές του νομοσχεδίου του 2015, η 

αύξηση του αριθμού των φοιτητών στα τριτοβάθμια ιδρύματα θα επιτευχθεί λόγω 

διεύρυνσης επιλογών πρόσβασης των υποψηφίων. Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Παιδείας εξηγεί τους λόγους της αλλαγής του εξεταστικού συστήματος: «Θέλω να 

σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Οι παιδαγωγικές σχολές, αν ίσχυε αυτό το σύστημα, δεν 

θα είχαν φοιτητές, γιατί το πεδίο ήταν μόνο παιδαγωγικές και τίποτε άλλο. Κανένας δεν 

θα προτιμούσε να πάει ή παιδαγωγικές ή τίποτα» (Πρακτικά Βουλής, 2015, ΛΗ΄). 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση στο νομοσχέδιο του 2013, η επιδιωκόμενη 

αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης αναμένεται να επιφέρει μείωση της ζήτησης 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επομένως του αριθμού των υποψηφίων λόγω 

παροχής επαγγελματικών διεξόδων: «Σε αυτή την υψηλή ζήτηση για ακαδημαϊκού 

τύπου σπουδές συμβάλλει εκτός των άλλων και η έλλειψη ενός αξιόπιστου και 

ποιοτικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα έδινε στους νέους 

ανθρώπους άμεση διέξοδο στην αγορά εργασίας». 

Η δημιουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων, η αύξηση των θέσεων φοίτησης στα 

πανεπιστήμια καθώς και η παρεχόμενη ποιοτική εκπαίδευση αναμένεται, σύμφωνα με 

το νομοσχέδιο του 1997,  να καταστήσουν τη χώρα  πόλο έλξης για φοιτητές από 
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ξένες χώρες, συμβάλλοντας, έτσι, και στην ενίσχυση της οικονομικής της 

κατάστασης. Δεν εντοπίστηκαν σχετικές αναφορές στα εξεταζόμενα έγγραφα για το  

νομοσχέδιο του 2001.  

6.3.3.Αναμενόμενα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα 

Σε όλα τα σχέδια νόμου γίνονται συχνές αναφορές στην οικονομική ανακούφιση της 

οικογένειας που αναμένεται να προκύψει από τις προτεινόμενες αλλαγές στο 

εξεταστικό σύστημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η οικονομική ελάφρυνση θα 

προέλθει, σύμφωνα με τους εκπονητές και των τεσσάρων νομοσχεδίων, από την 

εξάλειψη του φαινομένου της παραπαιδείας  και από τη μείωση της φοιτητικής 

μετανάστευσης στο εξωτερικό χάρη στην αύξηση των εισακτέων στα πανεπιστήμια 

(αναφέρεται στα νομοσχέδια του 1997 και του 2001). Το 1997, ο Υπουργός Παιδείας  

προτείνει την εφαρμογή ενός εξεταστικού συστήματος «που να καταργεί τη φοιτητική 

μετανάστευση και δίνει τα απαραίτητα εφόδια στα παιδιά» (Πρακτικά Βουλής, 

1997,ΛΒ’).  

Επιπλέον, η ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας που «θα πρέπει να 

εξακολουθήσει να αποτελεί το θεμέλιο της εκπαιδευτικής πολιτικής» (Υπουργός 

Παιδείας, Πρακτικά Βουλής, 28/08/1997), θεωρείται από όλα τα σχέδια νόμου 

σημαντικός παράγοντας που θα συμβάλλει στην οικονομική ανακούφιση, κυρίως των 

μη εύπορων κοινωνικών ομάδων. Αυτό υποστηρίζεται στην ΄Εκθεση Αξιολόγησης 

στο σχέδιο νόμου του 2015: «Ιδιαίτερα ανακουφίζονται τα νοικοκυριά των πιο 

ευάλωτων στην οικονομική κρίση κοινωνικών ομάδων εξαιτίας της παροχής δημόσιας 

και δωρεάν εκπαίδευσης σε πολυπληθείς κοινωνικές κατηγορίες». Η κατάλληλη και 

επαρκής, αν και απαιτητική, εκπαιδευτική διαδικασία στο δημόσιο σχολείο θα 

βοηθήσει τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες, σύμφωνα με τον Υπουργό 

Παιδείας, το 2013: «γιατί, αν και έχουμε αυξημένες απαιτήσεις, παρέχουμε (στους 

μαθητές) τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτές μέσα από το δημόσιο σχολείο» 

(Πρακτικά Βουλής, 2013,ΙΕ΄).  

Η ικανοποίηση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών της χώρας αναμένεται, στην 

πλειοψηφία των νομοσχεδίων, να προκύψει από την εφαρμογή των προτεινόμενων 

αλλαγών στο εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα και την προσαρμογή τους στις 

σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η κατάλληλη εκπαίδευση και η 

ανάπτυξη των απαραίτητων γνωστικών δεξιοτήτων  που «οι συνεχώς μεταβαλλόμενες 
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συνθήκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ζωής καθιστούν καθημερινά 

αναγκαίες» (Εισηγητική Έκθεση, 1997)  «θα μπορούσαν να αποδειχτούν καθοριστικές 

για την οικονομική ανάπτυξη και να συμβάλλουν στη συστημένη ισορροπία της 

κοινωνίας και στη συνοχή του κοινωνικού ιστού μέσα από το φίλτρο της εκπαίδευσης» 

(Υπουργός Παιδείας, Πρακτικά Βουλής, 2013, ΙΔ΄).  

 

6.3.4.Αναμενόμενα παιδαγωγικά οφέλη 

Η μείωση του άγχους, που προκαλείται στους μαθητές κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας τους για την εισαγωγή στα τριτοβάθμια ιδρύματα και που επιφέρει 

αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση, αναφέρεται από 

όλα τα νομοσχέδια ως θετικό αποτέλεσμα των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, το 2015, υποστηρίζει ότι τα προτεινόμενα μέτρα 

απομακρύνουν τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του εξεταστικού συστήματος. Έτσι 

είναι αποτελεσματικά χωρίς να δημιουργούν ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα  

επειδή «δεν ρίχνουν καθόλου την ποιότητα της εκπαίδευσης. Θα έλεγα μάλιστα ότι την 

αναβαθμίζουν, καθώς διώχνουν το άγχος από τις εξετάσεις και τον προσανατολισμό 

του λυκείου προς τις εξετάσεις» (Πρακτικά Βουλής, 2015,ΛΗ΄).   

 Επιπλέον, η εξάλειψη της παθητικής απομνημόνευσης της εξεταστέας ύλης από τους 

μαθητές θεωρείται επιτεύξιμη από τους εκπονητές όλων των σχεδίων νόμου. Αυτό, 

με τις εξαγγελίες τους, μπορεί να συμβεί με την αλλαγή των διδακτικών και 

εξεταστικών μεθόδων, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και 

της ολόπλευρης καλλιέργειας  των μαθητών. Η εισηγήτρια του νομοσχεδίου του 

2001, υποστηρίζει ότι με το νέο εξεταστικό σύστημα «ο μαθητής απολαμβάνει τη 

χαρά της δημιουργίας, εμβαθύνει στα γνωστικά πεδία, ανατρέχει στις πηγές γνώσης διά 

βίου και αποτινάσει το ζυγό της στείρας απομνημόνευσης» (Πρακτικά Βουλής, 2001, 

ΡΜΣΤ). Η Αιτιολογική Έκθεση  του 2013 αναφέρεται στα παιδαγωγικά οφέλη που 

θεωρείται ότι θα επέλθουν  από το νέο εξεταστικό σύστημα επειδή «το σχολείο δεν θα 

περιορίζεται πλέον στον ρόλο παροχής γνώσεων αποκλειστικά για την αντιμετώπιση 

των εξεταστικών αναγκών, που ευνοούσε τη φωτογραφική απομνημόνευση ολόκληρων 

εγχειριδίων και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό, συνέπειες ορατές εδώ και αρκετά 

χρόνια στην κοινωνία μας». Τέλος, στην Έκθεση Αξιολόγησης του 2015 παρατίθενται 

παιδαγωγικά οφέλη από την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος το οποίο «όχι 

απλώς θα προετοιμάζει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια αλλά και θα συμβάλλει στην 
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ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της 

κριτικής σκέψης και της εμπέδωσης των δημοκρατικών αξιών».  

 

 Ένα ακόμη παιδαγωγικό όφελος που προκύπτει από τα  σχέδια νόμου του 1997, του 

2001 και του 2013 είναι η παροχή στους μαθητές του λυκείου όλων των απαραίτητων 

δεξιοτήτων που θα συντελέσουν στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στην Εισηγητική Έκθεση για το σχέδιο νόμου 

του 1997 αναφέρεται ότι στους μαθητές θα προσφερθούν «οι απαραίτητες  γνώσεις, 

για να αποκτήσουν όλα τα εφόδια που απαιτούνται για τη συνέχιση των σπουδών τους 

στην επόμενη βαθμίδα». Στο νομοσχέδιο του 2001, η εισηγήτρια της πλειοψηφίας 

εξηγεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές «εναρμονίζουν τις δομές του ενιαίου λυκείου με 

την επόμενη βαθμίδα και συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος 

με ουσιώδη χαρακτηριστικά και σε ένα λειτουργικό και αναπόσπαστο όλο» (Πρακτικά 

Βουλής, 2001, ΡΜΣΤ΄). Τέλος, κατά την Αιτιολογική Έκθεση του 2013, με το νέο 

εξεταστικό σύστημα  για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές θα 

κατακτούν «τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους είναι χρήσιμες και προαπαιτούμενες 

για τις σπουδές τους και την επαγγελματική τους προοπτική και εξέλιξη». 

Συνοψίζοντας, αναφορικά με τα σημαντικότερα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν 

στη λειτουργία της λυκειακής βαθμίδας από τις προτεινόμενες αλλαγές στο σύστημα 

πρόσβασης, όλα τα σχέδια νόμου συμφωνούν στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και του ρόλου του εκπαιδευτικού καθώς και στην ποιοτική και 

αποτελεσματική διδασκαλία. Η αυτενέργεια και η ανάληψη πρωτοβουλιών των 

διδασκόντων είναι αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα για  δύο νομοσχέδια, με στόχο 

την παροχή όλων των απαραίτητων εφοδίων για την μελλοντική επαγγελματική 

εξέλιξη και πρόοδο του μαθητή.  

Η διεύρυνση της πρόσβασης στα πανεπιστήμια και συνεπώς η αύξηση των φοιτητών 

σε αυτά λόγω της αλλαγής του εξεταστικού συστήματος αναφέρονται ως θετικά 

αποτελέσματα στη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε δύο σχέδια νόμου. Σε 

ένα από αυτά γίνεται επίσης λόγος για ποιοτική αναβάθμιση της βαθμίδας αυτής από 

την αύξηση των πανεπιστημιακών τμημάτων και της βελτίωσης υποδομών και για 

δημιουργία πανεπιστημιακού κέντρου διεθνούς εμβελείας στη χώρα. Αντίθετα, σε 

άλλο νομοσχέδιο αναφέρεται ως αναμενόμενο θετικό αποτέλεσμα η μείωση της 

ζήτησης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λόγω της αναβάθμισης της τεχνικής 

εκπαίδευσης. 
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Στον κοινωνικοοικονομικό τομέα, τα σημαντικότερα αναμενόμενα οφέλη που 

αναφέρονται από το σύνολο των σχεδίων νόμου είναι η οικονομική ανακούφιση της 

οικογένειας χάρη στην κατάργηση της σκιώδους εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της 

δημόσιας δωρεάν παιδείας, ιδιαίτερα για ασθενείς κοινωνικές ομάδες. Δύο σχέδια 

νόμου κάνουν λόγο για οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών από τη μείωση της 

μεταναστευτικής ροής φοιτητών στο εξωτερικό. Η προσαρμογή του εκπαιδευτικού 

συστήματος στις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις της σύγχρονης 

εποχής και η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών και οικονομικών προκλήσεων 

αναφέρονται από την πλειοψηφία των νομοσχεδίων  ως αναμενόμενα οφέλη στη 

συγκεκριμένη  κατηγορία.  

Τέλος, η εξάλειψη της μηχανικής απομνημόνευσης και η μείωση του άγχους των 

μαθητών που δημιουργείται από τη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων  

αναφέρονται ως κοινά αναμενόμενα οφέλη και στα τέσσερα σχέδια νόμου. Η ισότητα 

ευκαιριών, η ολόπλευρη μόρφωση και η ανάπτυξη της συνθετικής και κριτικής 

σκέψης των μαθητών καθώς η απόκτηση εφοδίων για σπουδές στην επόμενη 

εκπαιδευτική βαθμίδα θα προκύψουν, σύμφωνα με την πλειοψηφία των 

εξεταζόμενων νομοσχεδίων, από τα προτεινόμενα μέτρα. 

 

6.4.Συμβολή των προτεινόμενων αλλαγών στον περιορισμό της παραπαιδείας 

6.4.1. Το φαινόμενο της παραπαιδείας 

Για το φαινόμενο της σκιώδους εκπαίδευσης και τις επιπτώσεις στην ελληνική 

εκπαίδευση υπάρχουν συχνές αναφορές σε πολλά από τα έγγραφα που μελετήθηκαν. 

Στις σχετικές συζητήσεις αναφέρεται ότι η παραπαιδεία αποτελεί, εδώ και πολλά 

χρόνια, έναν παγιωμένο θεσμό που έχει αποδοχή  από τους μαθητές, τις οικογένειές 

τους αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Το 1997, ο Υπουργός Παιδείας  

αναφερόμενος στη λειτουργία της λυκειακής βαθμίδας είπε ότι πρόκειται : «για ένα 

κέντρο διερχομένων όπου ο μαθητής πάει για να δώσει την παρουσία του και από όπου 

βιαστικά φεύγει για να πάει στο φροντιστήριο» (Πρακτικά της Βουλής, 1997, ΛΒ’) . 

Αργότερα, το 2001, ο υπουργός Παιδείας στην εισήγησή του για το σχέδιο νόμου  

διαπίστωνε ότι «η παραπαιδεία είναι οργανικό συστατικό του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος ακριβώς εβδομήντα χρόνια» (Πρακτικά Βουλής,2001,ΡΜΣΤ). 
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Στις σχετικές συζητήσεις, στο σκεπτικό  της πλειοψηφίας των σχεδίων νόμου  

συναντάται η άποψη ότι οι μαθητές θεωρούν το έργο της παραπαιδείας 

σημαντικότερο και αποτελεσματικότερο από το διδακτικό έργο που επιτελείται στο 

σχολείο. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές ξεκινούν από πολύ νωρίς την παρακολούθηση 

φροντιστηριακών μαθημάτων για τις ενδοσχολικές ή εισιτήριες εξετάσεις τους. Ο 

Υπουργός Παιδείας, το 2013 έκανε λόγο για την απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης 

από την κοινωνία προς όφελος της παραπαιδείας τονίζοντας την ανάγκη για 

αναστροφή του κλίματος και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου: «…για να 

μπορέσουμε να αντιστρέψουμε την απαξία του δημόσιου σχολείου, της δημόσιας 

εκπαίδευσης και να σταματήσουμε τη μαζική αναζήτηση της σχολικής γνώσης από τα 

φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα». (Πρακτικά Βουλής, 2013,ΙΔ΄).  

Μεγάλα είναι τα ποσά που δαπανώνται κάθε χρόνο  από τις οικογένειες για τη 

φοίτηση των παιδιών τους στη σκιώδη εκπαίδευση, όπως διαπιστώνεται από τον 

Υπουργό Παιδείας που αναφέρεται στις «οικογένειες που υποφέρουν από το 

δυσβάσταχτο βάρος των εξόδων για τα φροντιστήρια» (Πρακτικά της Βουλής, 1997, 

ΛΒ’) και όπως τονίζεται από τον υπουργό Παιδείας, το 2013, μιλώντας για την 

«γενικευμένη αντίληψη που έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας να σέβονται 

περισσότερο τα 300 ευρώ το μήνα που καταβάλλουν στα φροντιστήρια από τα 

πολλαπλάσια που καταβάλλουμε όλοι μας μέσω των φόρων μας για να υπάρχει δημόσια 

δωρεάν παιδεία» (Πρακτικά Βουλής, 2013, ΙΕ΄).  

6.4.2.Προτάσεις για την καταπολέμηση της παραπαιδείας 

Από το λόγο των εκπονητών της εκπαιδευτικής πολιτικής προέκυψαν αρκετές 

προτάσεις για την καταπολέμηση της παραπαιδείας.  

Το 2001, ο Υπουργός Παιδείας, Πέτρος Ευθυμίου, υποστηρίζοντας τις θέσεις της 

κυβέρνησής του για την εκπαίδευση  υποστήριζε την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης 

διότι «όσο πιο επιτυχής είναι η πορεία της δημόσιας εκπαίδευσης τόσο πιο ανήσυχη 

παρουσιάζεται η πλευρά της παραπαιδείας. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 

στις κριτικές, που ασκούνται από αυτήν την πλευρά, μήπως είναι ακριβώς η απόδειξη 

ότι επιτέλους ένας αντιστηρικτικός μηχανισμός μέσα στη δημόσια εκπαίδευση αρχίζει 

να εδραιώνεται και αρχίζει να αλλάζει το τοπίο». (Πρακτικά Βουλής,2001,ΡΜΣΤ). 

 Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2013, ο Υπουργός Παιδείας υποστήριξε την αλλαγή 

νοοτροπίας ως λύση για να σταματήσει το φαινόμενο της παραπαιδείας «πρέπει να 
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την αλλάξουμε αυτήν τη νοοτροπία μέσα από αλλαγές στη λειτουργία του δημόσιου 

σχολείου, δηλαδή, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό 

κάνουμε με τα μέτρα που παίρνουμε και θα πάρουμε». (Πρακτικά Βουλής, 2013, ΙΕ΄). 

Σύμφωνα με τους εισηγητές του  σχεδίου  νόμου του 1997, οι προτεινόμενες αλλαγές 

στο σύστημα πρόσβασης  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα συνέβαλλαν και στη 

μείωση της σκιώδους εκπαίδευσης. Η κατάργηση των γενικών εξετάσεων και του 

numerus clausus, δηλαδή του κλειστού αριθμού των εισαγομένων στα τριτοβάθμια 

ιδρύματα και επομένως η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά, θα μείωνε την υιοθέτηση 

ανταγωνιστικών στρατηγικών όπως είναι η παραπαιδεία λόγω της σημαντικότητας 

των εισαγωγικών εξετάσεων για τους μαθητές. Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση, 

στο συζητούμενο νομοσχέδιο: «Η αναμενόμενη εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης τριτοβάθμιας και κυρίως πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα επιτρέψει στο 

Ενιαίο Λύκειο να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση προς τα σημερινά 

Λύκεια, θα μειώσει τον ανταγωνισμό για την κατάληψη μιας θέσης στα Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 

και, κατά συνέπεια, θα καταστήσει, στις περισσότερες περιπτώσεις, περιττή την 

παρακολούθηση φροντιστηρίων και ιδιαίτερων μαθημάτων.»   

Μια άλλη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα που αναφέρεται στη συζήτηση του 

2001 είναι η εφαρμογή της πρόσθετης  διδακτικής στήριξης που παρουσιάζεται ως 

αποτελεσματική και ελπιδοφόρα από τον Υπουργό Παιδείας: «Ο θεσμός της 

πρόσθετης διδακτικής στήριξης αυτήν τη στιγμή […]έχει επιτέλους περιλάβει και τη Γ' 

λυκείου σε μεγάλη έκταση, τη Β' λυκείου σε ακόμη μεγαλύτερη από τη Γ' και την Α' 

λυκείου σε μεγάλους, μεγάλους αριθμούς». 

Από τη μελέτη των κειμένων που αναφέρονται στους επιδιωκόμενους στόχους του 

σχεδίου νόμου του 2013 προέκυψαν αρκετά προτεινόμενα μέτρα για την πάταξη της 

παραπαιδείας μέσω κυρίως της βελτίωσης του έργου του εκπαιδευτικού και των 

αλλαγών στα ωρολόγια προγράμματα λυκείου, με αύξηση των μαθημάτων γενικής 

παιδείας και των ωρών διδασκαλίας των εξεταζομένων πανελλαδικά μαθημάτων: 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την άποψη του εισηγητή του σχεδίου νόμου: «…οι 

εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν, θα γίνει πιο απαιτητικό το έργο τους και επομένως οι 

απαραίτητες γνώσεις θα προσφέρονται στο σχολείο και όχι στο φροντιστήριο». 

(Πρακτικά Βουλής, 2013,ΙΕ΄). Η μείωση των δαπανών των οικογενειών για την 

προετοιμασία των παιδιών τους θα προέλθει, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Παιδείας  
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με τη μείωση των εξεταζομένων μαθημάτων και την αύξηση των ωρών διδασκαλίας 

αυτών των μαθημάτων ενδοσκοπική. Έτσι, αυτή η ρύθμιση «μηδενίζει το κόστος που 

επιβαρύνει τους γονείς. Προετοιμάζει τα παιδιά μέσα στο σχολειό. Αρκεί, δηλαδή, ένας 

μαθητής να διαβάζει και να παρακολουθεί τη διδασκαλία του καθηγητή του μέσα στο 

σχολείο». (Πρακτικά Βουλής, 2013, ΙΕ΄).  

Σε ένα ζήτημα στο οποίο υπάρχει πλήρης διαφοροποίηση ως προς τις εξαγγελίες για 

τη μείωση  της σκιώδους εκπαίδευσης  στα σχέδια νόμου του 2013 και 2015 είναι η 

άντληση θεμάτων για τις εισαγωγικές εξετάσεις από τράπεζα θεμάτων. Ο υπουργός 

παιδείας αναφερόμενος στην πρόταση νόμου του 2013 υποστηρίζει ότι  η καθιέρωση 

του  θεσμού αυτού θα οδηγήσει στην πλήρη προετοιμασία των μαθητών στο σχολείο 

λόγω της  εξάντλησης της διδακτέας ύλης από όλους του εκπαιδευτικούς ώστε να μην 

υπάρχουν μαθησιακά κενά και ανισότητες (Πρακτικά Βουλής 2013,ΙΕ΄). Αντίθετα, 

στο σκεπτικό του νομοσχεδίου του 2015 υποστηρίζεται ότι ο θεσμός αυτός όχι μόνο 

δεν μείωσε την καταφυγή των μαθητών στην παραπαιδεία αλλά συνέβαλε στην 

αύξησή της και επομένως πρέπει να καταργηθεί, όπως εξηγεί και βουλευτής της 

πλειοψηφίας και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του 

Υπουργείου Παιδείας: «Ταυτόχρονα, η τράπεζα θεμάτων περιορίζεται σε 

συμβουλευτικό ρόλο. Αυτό δεν είναι πια θεωρητικό ζήτημα, όπως επιμένει να το 

αντιμετωπίζει η Αντιπολίτευση. Η τράπεζα θεμάτων δοκιμάστηκε και απέτυχε. 

Συνδέθηκε με αύξηση των φροντιστηρίων κατά 25%, αύξηση της σχολικής αποτυχίας 

και της διαρροής κατά 10%». (Πρακτικά Βουλής, 2015, Μ).  

Τέλος, στο νομοσχέδιο του 2015, προτείνεται η διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων, 

που εξετάζονται πανελλαδικά, στο σχολείο ως ένα ακόμη μέτρο που θα συμβάλλει 

στη μείωση της παραπαιδείας. Σύμφωνα με τον εισηγητή της πλειοψηφίας αυτή η 

ρύθμιση είναι σημαντική επειδή «μπορούν οι μαθητές να προετοιμαστούν για 

εξεταζόμενα μαθήματα εντός του δημόσιου σχολείου και όχι να είναι υποχρεωμένοι να 

τρέχουν μόνο έξω από αυτό πληρώνοντας». (Πρακτικά Βουλής, 2015, Μ΄). 

Συνοψίζοντας, στο σκεπτικό των τεσσάρων σχεδίων νόμου για τη συμβολή των 

προτεινόμενων αλλαγών στη μείωση της σκιώδους εκπαίδευσης συναντάται  ποικιλία 

προτάσεων όπως η αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και της εκπαίδευσης 

γενικότερα, η αύξηση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων κατεύθυνσης και των 

ειδικών μαθημάτων, ώστε να καλύπτονται οι μαθησιακές ανάγκες των υποψηφίων, ο 

θεσμός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, η διδασκαλία ενδοσχολικά των ειδικών 
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μαθημάτων. Αξίζει να σημειωθεί η πλήρης διαφοροποίηση των  νομοσχεδίων του 

2013 και 2015 ως προς την χρησιμότητα της τράπεζας θεμάτων.  

7o Κεφάλαιο: Συμπεράσματα 

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να μελετήσει τους κοινούς τόπους και τις 

διαφοροποιήσεις στις εξαγγελίες των εκπονητών της εκπαιδευτικής πολιτικής ως 

προς την αλλαγή στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από 

τέσσερα σχετικά νομοσχέδια, να προσδιορίσει τους παράγοντες που συντείνουν στις 

συχνές απόπειρες εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στο εξεταστικό σύστημα καθώς 

και να καταδείξει τα οφέλη που πιθανόν να προκύψουν μέσω των συγκεκριμένων 

αλλαγών  τόσο στον κοινωνικό όσο και στον εκπαιδευτικό χώρο. Επιπλέον, στόχος 

ήταν να παρουσιάσει προτάσεις των υπευθύνων χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

που, κατά τη γνώμη τους, θα συντείνουν  στη μείωση ή και κατάργηση της 

παραπαιδείας στη  χώρα. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα 

ευρήματα και γίνεται προσπάθεια ερμηνείας τους σε σχέση με την ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία. 

Η συνεχής, επαναλαμβανόμενη αναφορά σε προβλήματα του εκπαιδευτικού 

συστήματος όπως η υποβάθμιση της μορφωτικής λειτουργίας του λυκείου, το 

φαινόμενο της παραπαιδείας, τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που έχουν 

προκληθεί  από αυτό καθώς και οι επιπτώσεις στη συναισθηματική κατάσταση των 

μαθητών είναι κοινό χαρακτηριστικό των σχεδίων νόμου που μελετήθηκαν. Η 

αναφορά των ίδιων προβλημάτων σε όλα τα νομοσχέδια φανερώνει ότι παρά τις 

εξαγγελίες τους, οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές δεν κατάφεραν να τα 

επιλύσουν. Οι εκπονητές επανέρχονται με την ίδια  θεματική ατζέντα, ενώ οι 

αρνητικές επιπτώσεις διαιωνίζονται μέχρι σήμερα. Βέβαια, όσον αφορά τα 

συγκεκριμένα νομοσχέδια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις που 

προτάθηκαν εφαρμόστηκαν για μικρό χρονικό διάστημα ή και καθόλου, επομένως 

δεν φάνηκαν τα αποτελέσματά τους στην πράξη. Εξαιτίας κοινωνικών πιέσεων ή 

ανακατατάξεων στην πολιτική σκηνή, οι αλλαγές αυτές ήταν βραχύβιες, δεν 

επετεύχθη η σταθεροποίησή τους, προϋπόθεση που στη βιβλιογραφία για τη θεωρία 

της εκπαιδευτικής αλλαγής θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχία τους. (Lewin, 

1947;   Fullan, 1991; Fullan, Cuttler & Kilcher,2009).  
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Χαρακτηριστικό στοιχείο, κοινό σε όλες τις εισηγήσεις, είναι οι διαβεβαιώσεις, εκ 

μέρους των εκπονητών, ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι αποτέλεσμα συλλογικής 

συμμετοχής και διαλόγου με επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς, εκπαιδευτικούς και 

άλλους κοινωνικούς φορείς και ότι δεν περιέχουν το στοιχείο του αιφνιδιασμού. 

Αυτές οι αναφορές, έχουν, προφανώς, στόχο να πείσουν την κοινή γνώμη ότι μια 

ακόμη προϋπόθεση απαραίτητη για την εφαρμογή και  βιωσιμότητα μιας 

μεταρρύθμισης, αυτή της κοινής δέσμευσης και της συναίνεσης,  (Μπάκας,2014; 

Ξωχέλλης, 1982; Παπαδάκης, 2012; Hargraves, 2005) έχει διασφαλιστεί. Η 

πραγματικότητα, όμως διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς τόσο από τις έντονες, 

κάθε φορά, αντιδράσεις των εμπλεκομένων φορέων στα προτεινόμενα μέτρα όσο και 

από τις παρόμοιες εξαγγελίες της επόμενης πολιτικής ηγεσίας. 

Tο έντονο ενδιαφέρον που προκαλείται στους γονείς, στους μαθητές, στους 

εκπαιδευτικούς καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με τη δημοσίευση 

σχετικών άρθρων και σχολίων κάθε φορά που επίκειται αλλαγή στο σύστημα 

πρόσβασης αναφέρεται σε δύο νομοσχέδια (του 2013 και 2015) ως λόγος σοβαρής 

ενασχόλησης με το συγκεκριμένο ζήτημα. Στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία 

(Κασσωτάκης & Παπαγγελή-Βουλιουρή, 2009 ; Κυρίδης, 1997) γίνεται λόγος για την 

υπερβολική δημοσιότητα που δίνουν κάθε χρόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο 

ζήτημα των εισαγωγικών εξετάσεων αυξάνοντας το άγχος των μαθητών. Το γεγονός 

ότι οι συγκεκριμένες αναφορές υπάρχουν μόνο στα πιο πρόσφατα νομοσχέδια θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί: α) από την πίεση που νοιώθουν οι νέοι εξαιτίας των ολοένα  

αυξανόμενων επαγγελματικών αδιεξόδων που αντιμετωπίζουν  σήμερα, επομένως η 

είσοδος στην πολυπόθητη  υψηλόβαθμη σχολή πιθανόν να τους εξασφαλίσει 

επαγγελματική αποκατάσταση και  β) από τη ραγδαία αύξηση της χρήσης του 

διαδικτύου και των μέσων μαζικής δικτύωσης όπου η σωστή πληροφόρηση του 

κοινού είναι ζητούμενο και όπου διογκώνονται ζητήματα για λόγους θεαματικότητας 

και εμπορευματοποίησης. 

Η συχνή αναφορά όλων των νομοσχεδίων  στη σημασία της παροχής ποιοτικής 

εκπαίδευσης για την προσωπική και κοινωνική ευημερία δικαιολογεί, καταρχάς, την 

πρόθεση των αρμοδίων για τροποποίηση των διαδικασιών εισαγωγής. Για τους 

εκπονητές των νομοσχεδίων του 1997 και του 2001, που υποστηρίζουν ότι ο 

κατεξοχήν πλουτοπαραγωγικός πόρος μιας κοινωνίας είναι ο άνθρωπος, η 

εκπαίδευση στρέφεται προς την ανάπτυξη ολόπλευρα ισορροπημένων ατόμων με 
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δεξιότητες και γνώσεις για την ικανοποίηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων 

κοινωνικοικονομικών συνθηκών και τις ανάγκες της αγοράς. Για το σχέδιο νόμου του 

2013, η εκπαίδευση μέσα από τον εκσυγχρονισμό της, που θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση, οφείλει να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην ικανότητα 

επίλυσης σύγχρονων προβλημάτων που προέκυψαν λόγω της παγκοσμιοποίησης, 

όπως αυτό της ανεργίας. Τέλος, για τους εισηγητές του σχεδίου νόμου του 2015, η 

εκπαίδευση νοείται μέσα από τη σκοπιά της κοινωνικής δικαιοσύνης, ως ένα ζήτημα 

στενά συνδεδεμένο με τις έννοιες του κράτους και της κοινωνίας και όπως 

υποστηρίζεται, έχει στόχο τη διαμόρφωση ολόπλευρα αναπτυγμένων ατόμων με 

κριτική σκέψη και πίστη στις δημοκρατικές αξίες. Όπως προκύπτει μέσα από την 

ανάλυση των λόγων, για τους εκπονητές των νομοσχεδίων ο όρος «εκπαίδευση» 

νοηματοδοτείται διαφορετικά, ανάλογα με τις ιδεολογικές τους  κατευθύνσεις. Έτσι, 

για παράδειγμα, πίσω από μια ρητορική για ποιότητα στην εκπαίδευση φαίνεται να 

υπάρχουν ρητοί και άρρητοι στόχοι των οποίων η υλοποίηση βασίζεται σε 

διαφορετικές διαχειριστικές μεθόδους. Αυτή η διαπίστωση συμφωνεί με τη 

βιβλιογραφία για την εκπαιδευτική πολιτική (Παπαδάκης, 2003) τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της οποίας επηρεάζονται από τα πρόσωπα που την ασκούν στην 

κυβέρνηση, από την πολιτική τους ιδεολογία  και από τα προσωπικά τους ή 

συλλογικά συμφέροντα που υποστηρίζουν. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ζήτημα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους ασκούν την εκπαιδευτική πολιτική. Στα 

περισσότερα νομοσχέδια εκφράζεται η πρόθεση διόρθωσης των στρεβλώσεων που 

δημιούργησαν οι προηγούμενες πολιτικές. Μια από αυτές είναι η απώλεια της 

μορφωτικής αυτονομίας του λυκείου ως επακόλουθο της σύνδεσής του με το 

σύστημα πρόσβασης. Καταγράφονται οι διαπιστώσεις των εισηγητών  για μετατροπή 

της βαθμίδας αυτής σε εξεταστικό κέντρο και φροντιστηριακό χώρο προετοιμασίας 

για εισαγωγή στα πανεπιστήμια,  καθώς και για απαξίωση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού. Τα ευρήματα συμφωνούν με αναφορές στη σχετική ελληνική 

βιβλιογραφία (Ματθαίου, 2005; Χαραλαμπάκης, 2005; Γκότοβος, 2010; 

Κασσωτάκης, 2010). Η διαπίστωση ανάγκης αλλαγών εξαιτίας της απαξίωσης των 

μαθημάτων γενικής παιδείας στη διδασκαλία, με όσα αυτό συνεπάγεται, είναι κοινή 

στο λόγο όλων των αρμοδίων προσώπων. Το παραπάνω εύρημα συμφωνεί με 

βιβλιογραφικές μελέτες, όπως εκείνη του Ματθαίου (2005),  σύμφωνα με τον οποίο, 
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παρά τις αισιόδοξες προσδοκίες των εισηγητών τους, τα συστήματα που 

εφαρμόστηκαν στη χώρα κράτησαν το λύκειο δέσμιο των εισαγωγικών εξετάσεων, 

απαξιώνοντας την προσφερόμενη γενική παιδεία.  

Το γεγονός ότι σε κάθε σχέδιο νόμου οι εκπονητές επανέρχονται στο ζήτημα της 

έλλειψης αυτονομίας του λυκείου, παρά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που 

υπήρξαν στο σύστημα πρόσβασης, φανερώνει ότι η εξαγγελλόμενη αποσύνδεσή του 

από την εξεταστική διαδικασία για τα πανεπιστήμια, δεν έχει επιτευχθεί. Ως προς το 

θέμα αυτό, διαπιστώνεται, επίσης, ότι στις εξαγγελίες τους, η αυτονομία του λυκείου 

νοηματοδοτείται απλώς ως μη υποχρέωση του τελειόφοιτου λυκείου να συμμετάσχει 

στις εισαγωγικές εξετάσεις προκειμένου να πάρει το απολυτήριο λυκείου. Οι συνεχείς 

εξεταστικές δοκιμασίες στις δύο ή στις τρείς τάξεις του λυκείου (σχέδια νόμου του 

1997, 2001, 2013) που κρίνουν σε κάποιο ποσοστό την είσοδο σε πανεπιστημιακές 

σχολές αποδεικνύουν την αλληλεξάρτηση των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων. 

Επιπρόσθετα, ο διαβεβαιωτικός πολιτικός λόγος για κατάργηση διαδικασιών 

εισαγωγής εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα τελικά 

εφαρμόζονται.  Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι πολύ συχνά, ο δημόσιος λόγος  

παράγεται υπό τη μορφή μιας μόνιμα επαναλαμβανόμενης διατύπωσης κοινότοπων 

προτάσεων, είναι κενός περιεχομένου, συνθηματικός, αποβλέπει στον εντυπωσιασμό 

αγνοώντας, στην πραγματικότητα, τα θέματα που διαπραγματεύεται.  

Στη διόρθωση μορφωτικών και κοινωνικοοικονομικών δυσλειτουργιών που 

προκάλεσαν τα προηγούμενα συστήματα πρόσβασης αναφέρονται όλοι οι εκπονητές. 

Το νομοσχέδιο του 1997, μέσα από την κατάργηση του κλειστού αριθμού εισακτέων 

και την αύξηση των πανεπιστημιακών τμημάτων επιδιώκει την παροχή εκπαίδευσης 

σε μεγάλο τμήμα του λαού, προκειμένου το άτομο να μπορεί να ανταποκριθεί στις 

γνωστικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας. Η συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική πολιτική φαίνεται να είναι επηρεασμένη από τη θεωρία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου που προωθεί την εκπαίδευση σε οποιαδήποτε φάση του ατόμου. Έτσι, 

στον τελειόφοιτο δίνεται η δυνατότητα επιλογής είτε για άμεση είσοδο στην αγορά 

εργασίας χάρη στην αποκτηθείσα προεπαγγελματική κατάρτιση είτε για συνέχιση της  

εκπαιδευτικής του μάθησης διαλέγοντας μέσα από ποικιλία πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων σπουδών είτε της δια βίου εκπαίδευσης. Από τους εισηγητές 

υποστηρίζεται ότι η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου του ευρύτερου πληθυσμού θα 

συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας στην 
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εργασία του και συνεπώς στην επίλυση οικονομικών προβλημάτων. Η απαίτηση για 

εκπαιδευτικό προσωπικό εφοδιασμένο με διδακτικά και μορφωτικά προσόντα 

υψηλού επιπέδου που θα διαπιστώνεται μέσα από αξιολογικές διαδικασίες και 

εξεταστικές δοκιμασίες επιβεβαιώνουν την παραπάνω θεωρία.  Επιπρόσθετα, η 

πρόθεση των εκπονητών για  αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης φαίνεται ότι 

σχετίζεται με την απόκτηση  χρηστικής γνώσης, με τη διεύρυνση της πρόσβασης στον 

παραγωγικό και τεχνολογικό τομέα και εντέλει με την ικανοποίηση των αναγκών της 

αγοράς. Οι προαναφερθείσες διαπιστώσεις  συμφωνούν με τα συμπεράσματα 

σχετικής έρευνας (Αγγελάκος, 2015) όπου οι εκπαιδευτικές αλλαγές στο σύστημα 

πρόσβασης στη συγκεκριμένη περίοδο γίνονται  με ιδεολογικό πλαίσιο τη θεωρία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, σύμφωνα με την οποία η οικονομική ανάπτυξη και η 

κοινωνική δικαιοσύνη εξαρτώνται από τις γνώσεις και τις δεξιότητες του εργατικού 

δυναμικού που απαιτεί η αγορά εργασίας. Ωστόσο, η ρητορική για ελεύθερη 

πρόσβαση στα πανεπιστήμια φαίνεται να είναι γενικόλογη αφού για να εισέλθει 

κάποιος σε σχολή υψηλής ζήτησης θα πρέπει α) να έχει περάσει επιτυχώς τις 

πολλαπλές εξεταστικές δοκιμασίες στις δύο τελευταίες λυκειακές τάξεις και β) να 

έχει εξασφαλίσει υψηλότερη βαθμολογία από αυτή των συνυποψηφίων του. Η 

προφανής επιδίωξη των υποψηφίων για βαθμολογική βελτίωση ενισχύει και 

διαιωνίζει  το πρόβλημα της βαθμοθηρίας αντί να το εξαλείψει, διαπίστωση που 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι το επόμενο νομοσχέδιο  αναφέρεται στις αρνητικές 

συνέπειές του. Αυτό το συμπέρασμα συμφωνεί με ελληνικές βιβλιογραφικές 

αναφορές, όπως εκείνη των Κασσωτάκη & Παπαγγελή-Βουλιουρή (2009) όπου 

αναφέρεται ότι από τη δεκαετία του 1980 και μετά εμφανίστηκαν στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα εντυπωσιακά φαινόμενα βαθμοθηρίας τα οποία σχεδόν 

διπλασιάστηκαν μέσα σε λίγα χρόνια.  

Από την ανάλυση των λόγων των εκπονητών του 2001, διαπιστώνονται κοινά σημεία 

με τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής των προκατόχων τους ως προς τη 

σχεδίαση για τη λειτουργία του λυκείου, την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

και γενικότερα τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο πολιτικός λόγος που 

παράγεται σχετικά με την αναγκαιότητα αναβάθμισης της τεχνικής εκπαίδευσης και 

οι διαβεβαιώσεις για άμεση δραστηριοποίηση από τη μια μεριά δείχνουν την ταύτιση 

με την προηγούμενη πολιτική και από την άλλη αποδεικνύουν ότι στα δύο χρόνια που 

προηγήθηκαν δεν υπήρξε καμία βελτίωση. Εντούτοις, η διορθωτική παρέμβαση της 
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μείωσης του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων, που εμφανίζεται ως πρόθεση  

εξεταστικής αποφόρτισης των υποψηφίων και  οι καθησυχαστικές αναφορές για τη 

σπουδαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού και της αυτονομίας του κατά τη 

διδακτική διαδικασία φαίνεται να γίνονται για αποσυμπίεση  των έντονων 

αντιδράσεων διαφόρων κοινωνικών ομάδων στις εξαγγελίες του προηγούμενου 

εξεταστικού συστήματος, η αποδόμηση του οποίου φαίνεται να αρχίζει. Τα ανωτέρω 

συμπεράσματα συμφωνούν με βιβλιογραφικές αναφορές (Σιάνου-Κύργιου,2014; 

Hargreaves 2002), κατά τις οποίες η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων από μια πολιτική 

ηγεσία μπορεί να εμποδίζεται α) από ασκούμενες πιέσεις από πολιτικές, οικονομικές 

ή κοινωνικές δυνάμεις λόγω ιδεολογικών αντιθέσεων ή β) από κατάργηση ή 

επανεξέταση εκπαιδευτικών πολιτικών ακόμα και από πρόσωπα που ανήκουν στον 

ίδιο πολιτικό ή ιδεολογικό χώρο με τους προκατόχους τους.   

Η ρητορική των δύο προαναφερθέντων νομοσχεδίων αναφέρεται και στο ζήτημα της 

φοιτητικής μετανάστευσης στο εξωτερικό καθώς και στα δυσάρεστα αποτελέσματά 

της στην οικογένεια και στη χώρα λόγω της οικονομικής αφαίμαξης που προκαλεί. 

Το σύστημα του περιορισμένου αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τους εκπονητές, 

έχει προκαλέσει αυτές τις συνέπειες  Το άνοιγμα των πανεπιστημίων και η ίδρυση 

νέων τμημάτων παρουσιάζεται ως πανάκεια και εξιδανικεύονται οι προοπτικές 

φοίτησης στη χώρα. Στα δύο επόμενα νομοσχέδια δεν υπάρχει αναφορά στο ζήτημα 

της φοιτητικής μετανάστευσης. Αυτό δε σημαίνει ότι η εκπαιδευτική πολιτική του 

1997 και του 2001 υπήρξε αποτελεσματική. Αντιθέτως, όπως επιβεβαιώνεται από τη 

σχετική βιβλιογραφία (έκθεση ΟΟΣΑ όπ. αναφ. στο Κασσωτάκη & Παπαγγελή-

Βουλιουρή, 2009), οι φοιτητές συνέχισαν να μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Η απουσία 

αναφοράς στο παραπάνω ζήτημα στα νομοσχέδια του 2013 και του 2015  θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί ως στροφή των εκπονητών προς ζητήματα μεγαλύτερης 

προτεραιότητας για επίλυση, που πιθανότατα προέκυψαν από τη σοβαρή οικονομική 

κατάσταση της χώρας. Η συχνή χρήση λέξεων όπως «μνημονιακά χρόνια,», 

«μνημόνιο», «διεθνής οικονομική κρίση», «οικονομικοί περιορισμοί  της χώρας», 

«οικονομικές συνθήκες», κλπ.  στο σχετικό πολιτικό λόγο της εποχής ενισχύει το 

παραπάνω συμπέρασμα.   

Τα προβλήματα που διαπιστώνουν οι εκπονητές του σχεδίου νόμου του 2013 

σχετίζονται με χαμηλές επιδόσεις των μαθητών, με δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, με απορρύθμιση των λυκειακών σπουδών, με επαγγελματικά αδιέξοδα 
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των φοιτητών, με αναντιστοιχία τίτλου σπουδών και αγοράς εργασίας. Στον πολιτικό 

λόγο που παράγεται αυτή την εποχή χρησιμοποιούνται λέξεις όπως αξιοκρατία, 

αξιολόγηση, μόρφωση υψηλού κύρους, εξορθολογισμός της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμός, αναδιάταξη μαθημάτων και περιεχομένου, εξετάσεις, 

τράπεζα θεμάτων. Η απόκτηση απολυτηρίου λυκείου επιτυγχάνεται μέσω 

συνεχόμενων και απαιτητικών εξετάσεων που δυσκολεύουν την ολοκλήρωση των 

λυκειακών σπουδών. Παράλληλα, οι  εξαγγελίες για εξορθολογισμό και αναβάθμιση 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης συνοδεύονται από την αιφνίδια κατάργηση τομέων 

και ειδικοτήτων. Όπως φαίνεται, οι ευκαιρίες για δωρεάν και δημόσια μόρφωση, η 

οποία εξαγγέλλεται, περιορίζονται για το λυκειακό μαθητικό πληθυσμό που πιθανόν 

να στρεφόταν προς την επαγγελματική εκπαίδευση μη μπορώντας να ανταπεξέλθει 

στις μαθησιακές απαιτήσεις του γενικού λυκείου.  Από την άλλη,  η είσοδος στα 

τριτοβάθμια ιδρύματα εξαρτάται από μια σειρά εξεταστικών δοκιμασιών. 

Παράλληλα, ο περιορισμός στον αριθμό εισακτέων αποτελεί ακόμη μια δυσκολία για 

την πρόσβαση. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική 

επιδιώκει να ξεχωρίσει τους ικανούς μέσα από μια αυστηρή και αξιοκρατική 

διαδικασία εξετάσεων και συγχρόνως δυσκολεύει την ευρεία πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η χρήση της τράπεζας θεμάτων εξηγείται ως  διασφάλιση 

της ισότητας ευκαιριών στη μάθηση και η θέσπιση της βάσης του «10», για 

προαγωγή ή απόλυση του μαθητή, ερμηνεύεται ως προσπάθεια τόνωσης της γενικής 

παιδείας και της ποιοτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, ενώ με τις παραπάνω ρυθμίσεις 

υποστηρίζεται ότι εξαλείφονται οι ανισότητες στη μόρφωση, δεν γίνεται σε κανένα 

σημείο αναφορά για ανισότητες στη μάθηση που πιθανόν δημιουργούν οι 

διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των μαθητών. Οι συνεχείς εξετάσεις 

στο λύκειο, η βάση του «10» για την απόλυση, η επιλογή σχολών από ένα 

επιστημονικό πεδίο, ο numerus clausus  στα τριτοβάθμια ιδρύματα, όπως 

διαπιστώνεται, θέτουν εμπόδια στην πρόσβαση στο πανεπιστήμιο για μεγάλο αριθμό  

υποψηφίων. Αυτή η διαπίστωση συμπίπτει με τα συμπεράσματα του Αγγελάκου 

(2015). Παρόμοιο είναι και το συμπέρασμα στην έρευνα του Κυρίδη (1997), που 

διαπιστώνει ότι στις γενικές εξετάσεις και στους διαγωνισμούς εμπεριέχεται η έννοια 

της επιλογής και της απόρριψης αφού ο λόγος ύπαρξής τους είναι τελικά η επιλογή 

όσων θα φοιτήσουν στα τριτοβάθμια ιδρύματα. Συνάγεται λοιπόν, ότι ο 

συγκεκριμένος πολιτικός λόγος για εκσυγχρονισμό, εξορθολογισμό και ποιότητα 
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στην εκπαίδευση καθώς και για αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού μέσα από 

διαδικασίες αξιολόγησης συνδέεται με διαδικασίες αυστηρής επιλογής.  

Η διευθέτηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών ζητημάτων που δημιουργήθηκαν από 

την προηγούμενη εκπαιδευτική πολιτική, σύμφωνα με τις εξαγγελίες,  φαίνεται να 

είναι  ο στόχος του νομοσχεδίου του 2015, που εισήχθη για ψήφιση ως κατεπείγον. 

Ως σοβαρές συνέπειες αναφέρονται, εκ νέου, η έλλειψη αυτονομίας του λυκείου, ο 

αποκλεισμός υποψηφίων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η υποβάθμιση του ρόλου 

του εκπαιδευτικού, η ενίσχυση κοινωνικών αδικιών. Ο πολιτικός λόγος αναφέρεται 

στην κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, στην αποκατάσταση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, στην ισότητα ευκαιριών και στη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων 

δημοκρατικών πολιτών, στην παροχή  δωρεάν εκπαίδευσης σε ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες. Η  κατάργηση των εξεταστικών δοκιμασιών στο λύκειο, η απεξάρτηση των 

εισαγωγικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο από την βαθμολογική επίδοση στο λύκειο, 

η κατάργηση της βάσης του «10», η αύξηση επιστημονικών πεδίων για επιλογή 

σχολών ερμηνεύονται ως παροχή περισσότερων ευκαιριών για εκπαίδευση και 

μόρφωση. Με την επανασύσταση τομέων της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

επιδιώκεται η απόκτηση επαγγελματικών προσόντων από μαθητές που προέρχονται 

από χαμηλότερα κοινωνικοικονομικά στρώματα. Σύμφωνα με τους εκπονητές, τα 

παραπάνω μέτρα συντείνουν στη μείωση της μαθητικής διαρροής και στην αποτροπή 

φοίτησης σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης, που θα προκαλούσε 

επιπλέον οικονομικά προβλήματα για τις οικογένειες. Ο συγκεκριμένος πολιτικός 

λόγος επικεντρώνεται στην πρόθεση για διόρθωση κοινωνικών αδικιών, για 

αυτονομία στον διδακτικό ρόλο του εκπαιδευτικού, για κατάργηση οποιασδήποτε 

μορφής αξιολόγησης. Στις εισηγήσεις επαναλαμβάνονται φράσεις και επιχειρήματα 

που αποσκοπούν στο να επηρεάσουν τα συναισθήματα των αποδεκτών χωρίς να 

προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις. Ο λόγος παρουσιάζεται γενικόλογος, 

επαναλαμβανόμενος, απευθυνόμενος κυρίως στο θυμικό, δίνοντας υποσχέσεις 

προκειμένου να πείσει για τις προθέσεις του. Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

πολιτική τα θέματα της εκπαίδευσης κατανοούνται σε εξάρτηση με τα ευρύτερα 

κοινωνικά ζητήματα. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με βιβλιογραφικές αναφορές 

(Ματθαίου, 2010) όπου αναφέρεται ότι αυτού του είδους η εκπαιδευτική πολιτική 

επηρεάζεται από την ιδεολογική αντίληψη που υιοθετεί το δικαίωμα όλων στη γνώση 

και που η ισότητα ευκαιριών, η κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη, η διαμόρφωση του 
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κριτικά σκεπτόμενου πολίτη, η παιδεία και η πνευματική καλλιέργεια ανήκουν στην  

επιχειρηματολογία της. 

Τέλος, η αναφορά στο ζήτημα της παραπαιδείας και στις αρνητικές του συνέπειες για 

την εκπαίδευση, την κοινωνία και την οικονομία είναι συχνή σε όλα τα σχέδια νόμου. 

Η κατάργηση της παραπαιδείας είναι κοινή πεποίθηση όλων των υπευθύνων χάραξης 

της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στη  ρητορική των εκπονητών γίνεται λόγος για 

νεοπλασματικές παραμορφώσεις, οικονομική αιμορραγία, οικονομική αφαίμαξη, 

βάρος στους ώμους των γονέων, ανταγωνιστικό και εξετασιοκεντρικό σύστημα, 

υποβαθμισμένη εκπαίδευση προκειμένου να περιγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση και 

οι λόγοι που την προκαλούν. Η ποιοτική εκπαίδευση, η ελεύθερη πρόσβαση στα 

πανεπιστήμια, η μείωση εξεταζομένων μαθημάτων, η ενισχυτική διδασκαλία , η 

ισότητα στην εκπαίδευση αναφέρονται ως λύσεις για την οικονομική ανακούφιση 

των οικογενειών και την εξάλειψη του φαινομένου. Οι προτεινόμενες λύσεις 

χαρακτηρίζονται από γενικολογία. Έτσι, προκύπτει ότι ο ερευνώμενος πολιτικός 

λόγος περιέχει φράσεις που επαναλαμβάνονται συχνά, είναι συνθηματικός, κενός 

περιεχομένου, υποσχεσιολογικός προκειμένου να ικανοποιήσει κοινωνικές ομάδες 

που πλήττονται οικονομικά και να διαβεβαιώσει για την υλοποίηση των δηλώσεων.   

Τελικά, μέσα από τη μελέτη των εισηγήσεων διαπιστώνεται ότι οι εξαγγελίες 

περιορισμού της προσφυγής στην σκιώδη εκπαίδευση δεν υλοποιούνται. Παρά τις 

ιδεολογικές αντιλήψεις που εκπροσωπούν οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές 

που ερευνήθηκαν, παρά τις υποσχέσεις και τις προτεινόμενες λύσεις  το πρόβλημα 

φαίνεται να παραμένει και το ζήτημα να  επανέρχεται με την ίδια ένταση αν όχι 

μεγαλύτερη. Αυτό το συμπέρασμα για τη συνέχιση του φαινομένου της σκιώδους 

εκπαίδευσης  συμφωνεί με πολλές αναφορές της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας 

(Δήμου, 1999; Κασσωτάκης & Παπαγγελή-Βουλιουρή,2009; Πολυχρονάκη, 2004; 

Bray, 2007) όπου η παραπαιδεία αποτελεί εδώ και χρόνια τμήμα της κοινωνικής 

πραγματικότητας, κατέχει σημαντική θέση στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας και 

εξαρτάται από παράγοντες όπως η κουλτούρα, η φύση του επίσημου εκπαιδευτικού 

συστήματος και οι  δομές της οικονομίας. 
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Προτάσεις-Περιορισμοί 

Ο τύπος των εγγράφων που μελετήθηκαν θα μπορούσε να αποτελεί τον περιορισμό  

της παρούσας έρευνας. Τα έγγραφα ήταν εισηγητικές ή αιτιολογικές εκθέσεις καθώς 

και πρακτικά της Βουλής με καταγεγραμμένες εισηγήσεις των πολιτικών προσώπων 

που είναι αρμόδια για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η μελέτη κι άλλων 

επισήμων εγγράφων εκπαιδευτικής πολιτικής όπως ανακοινώσεις, δελτία τύπου ή 

πρακτικά του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του προκατόχου του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα πρόσφερε περισσότερες πληροφορίες για τις ιδέες, τις 

προθέσεις, τις αντιλήψεις του συγκεκριμένου πολιτικού σχεδιασμού. Στον 

εμπλουτισμό των συμπερασμάτων της έρευνας θα συνέβαλε και η μελέτη των 

αναλυτικών προγραμμάτων στα οποία εντοπίζεται, σε λανθάνουσα μορφή, πολιτικός 

λόγος. 

Η συνέχεια στην ερευνητική προσπάθεια θα μπορούσε να δοθεί μέσα από μια σειρά  

συνεντεύξεων με άτομα που συμμετείχαν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Η ανάλυση του λόγου των 

προσώπων αυτών σχετικά με το πώς νοηματοδοτούν την έννοια της εκπαίδευσης, 

ποιες είναι οι αρχές, οι αξίες, οι ιδεολογικές τους αντιλήψεις που επηρεάζουν τις 

προτάσεις τους θα βοηθούσε να εντοπιστούν στοιχεία που συνδέουν την εκπαίδευση 

με την πολιτική και την κοινωνία. Πολύ ενδιαφέρον θα είχε, επίσης, μια εργασία  που 

θα ερευνούσε το λόγο (discourse) που παράγεται κατά τη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, από κυβερνητικούς σχηματισμούς, με κοινές ιδεολογικές 

αντιλήψεις σε  χώρες της Ευρώπης. Τέλος, εξίσου σημαντική και χρήσιμη θα ήταν 

μια έρευνα σχετική με το λόγο των εκπονητών, κατά τις χρονικές περιόδους της 

έρευνας,  ειδικά για την Τεχνική Εκπαίδευση της οποίας η αναβάθμιση εξαγγέλλεται, 

κάθε φορά, σε όλα τα σχέδια νόμου που μελετήθηκαν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1.1.Αντιστοιχία ερευνητικών ερωτημάτων και θεματικών αξόνων 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Θεματικοί Άξονες 
 

1.  Γιατί προκύπτει η ανάγκη να 

επανέρχονται τα πρόσωπα και οι 

φορείς που είναι διαπιστευμένοι με 

το έργο της προώθησης και 

στήριξης της συγκεκριμένης  

εκπαιδευτικής πολιτικής στο ίδιο 

θέμα; 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

2.  Στο εξεταζόμενο διάστημα, 

(πρόσφατο παρελθόν)  ποια είναι 

τα βασικά σημεία των 

διαφοροποιήσεων στις εξαγγελίες 

του Υπουργείου Παιδείας για το 

σύστημα πρόσβασης στα 

τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας;  
 

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=824238
https://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/n-filis-paron-systima-eisagogis-stin-tritovathmia-ekpaideysi-ehei-exantlisei-ti
https://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/n-filis-paron-systima-eisagogis-stin-tritovathmia-ekpaideysi-ehei-exantlisei-ti
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3.  Ποια είναι κάθε φορά τα 

αναμενόμενα παιδαγωγικά και 

κοινωνικά οφέλη  της 

προτεινόμενης αλλαγής για τους 

αποδέκτες, σύμφωνα με τους 

αρμόδιους φορείς της; Τελικά, οι 

προτάσεις για τις αλλαγές στο 

σύστημα πρόσβασης έχουν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα;   

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

4.Στο λόγο που αρθρώνεται κάθε 

φορά, πώς θεωρούν οι εισηγητές 

ότι οι προτεινόμενες αλλαγές 

συμβάλλουν στον περιορισμό της 

σκιώδους εκπαίδευσης;  

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑΣ 
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1.2. Πίνακας Κατηγοριών-Λειτουργικών Κωδικών 

Θεματικοί άξονες / 

Κατηγορίες 

Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Λόγοι ενασχόλησης με το 

ζήτημα  

ΕΚΠΣΧΑΚ  = Η εκπαίδευση κυρίαρχος παράγοντας 

σχηματισμού και διαμόρφωσης  ανθρώπινου κεφαλαίου 

ΤΕΚΟΣΠ= Τεράστιο  ενδιαφέρον της  κοινωνίας για το σύστημα  

πρόσβασης στα τριτοβάθμια ιδρύματα 

ΑΠΣΕΕΣΤ= Αποτυχία των προηγούμενων συστημάτων 

επίτευξης εκπαιδευτικών και επιστημονικών στόχων  

ΕΒΕΠΕΞΣ  = Επιθυμία βελτίωσης των προηγούμενων 

εξεταστικών συστημάτων 

ΑΔΙΠΡΜΣ = Ανάγκη  διαρκούς προσαρμογής της εκπαίδευσης  

στις μεταβαλλόμενες συνθήκες   

Αποτελέσματα των 

προηγούμενων εξεταστικών 

συστημάτων  στο  εκπαιδευτικό 

σύστημα γενικά 

ΕΤΟΕΚΣ= Ελλείψεις τομών στο εκπαιδευτικό  σύστημα  

ΑΠΑΕΕΚ= Απουσία ποιοτικής αναβάθμισης της ελληνικής 

εκπαίδευσης   

ΣΥΕΞΜΑΡ= Συνεχής εξεταστικός μαραθώνιος το εκπαιδευτικό 

σύστημα  

ΕΛΕΝΟΑ= Ελλείψεις στην ενημέρωση για τον τρόπο 

οργάνωσής και αξιολόγησης των μαθητών   

ΚΑΠΑΓΑΕΙ= Καταφυγή στην παραπαιδεία για γνώσεις  

απαραίτητες  για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

ΑΠΚΓΠΛ =  Απουσία προώθησης της κοινωνίας της γνώσης και 

της πληροφορίας στην εκπαίδευση 

Επιπτώσεις  στη λυκειακή 

βαθμίδα των διαδικασιών 

πρόσβασης στα τριτοβάθμια 

ιδρύματα 
 

 

ΥΠΡΟΛΥ= Υποβάθμιση του ρόλου του λυκείου    

ΑΠΑΥΛΥ =Απώλεια παιδευτικής αυτονομίας λυκείου  

ΥΠΡΟΕΚ= Υποβάθμιση  του ρόλου του εκπαιδευτικού στο 

Λύκειο  

ΕΛΕΝΟΑ= Ελλείψεις στην ενημέρωση για τον τρόπο 

οργάνωσής και αξιολόγησης των μαθητών 

ΜΛΥΕΞΦΡ =Μετατροπή του λυκείου σε εξεταστικό 

φροντιστήριο για εισαγωγικές   

ΜΑΘΔΙΑ =Μαθητική  διαρροή     

ΔΥΚΜΑΛΥ= Δυσανάλογη κατανομή μαθητών στους δύο 

τύπους Λυκείων 

ΑΠΑΠΓΕΚ= Αποτυχία αποσυμφόρησης της γενικής 

εκπαίδευσης      

 ΑΚΛΝΘΛ= Αποτυχία  καθιέρωσης λειτουργίας νέων θεσμών 
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στο Λύκειο  

ΥΛΥΕΜΠ= Υποταγή του Λυκείου σε σκοπιμότητες 

εμπορευματοποίησης 

Επιπτώσεις στη μορφωτική 

λειτουργία του λυκείου από το 

σύστημα  πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

ΠΑΔΙΜΑΛ =Παρακώλυση διαδικασίας μάθησης στο Λύκειο 

από μαθητές  

ΑΠΣΠΡΕΞ= Απουσίες από σχολείο για  προετοιμασία για 

εισαγωγικές  εξετάσεις 

ΑΠΜΑΓΠ= Απαξίωση μαθημάτων γενικής παιδείας  

ΑΠΛΥΣΠ= Απορρύθμιση των λυκειακών σπουδών   

ΠΑΥΤΔΙ =Περιορισμός της  διδακτικής και παιδαγωγικής 

αυτονομίας του διδάσκοντα  

ΕΝΕΞΜΑΘ= Ενδιαφέρον μόνο για εξεταζόμενα μαθήματα στις 

εισαγωγικές εξετάσεις 

ΥΠΟΤΕΕ= Υποβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης   

ΣΔΩΕΚΤΕ =Στέρηση δωρεάν εκπαίδευσης μαθητών ΤΕΕ λόγω 

κατάργησης ειδικοτήτων 

 

Επιπτώσεις του συστήματος 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια  

στην εκπαίδευση των μαθητών 
 

ΑΠΣΤΜΘΛ= Απαξιωτική στάση των μαθητών απέναντι στο 

Λύκειο 

ΕΛΠΡΕΚΓΛ =Έλλειψη προεπαγγελματικής εκπαίδευσης στους 

απόφοιτους Γενικού Λυκείου 

ΜΗΧΕΦΔΜ = Μηχανιστική εφαρμογή διαδικασιών μάθησης 

ΥΠΦΟΡΜΘ= Υπερβολικός και αναποτελεσματικός  φόρτος 

μαθητών 

ΕΠΑΔΑΠΓΛ =Επαγγελματικό αδιέξοδο αποτυχόντων 

αποφοίτων Γενικού Λυκείου 

ΑΝΑΝΤΧΕ= Αναποτελεσματική αντιμετώπιση χαμηλών 

σχολικών επιδόσεων  

ΕΑΜΧΑΞ =Έλλειψη άμιλλας από την εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια χωρίς αξιολογικά κριτήρια 

ΔΥΦΤΡΘ= Δυσλειτουργίες στη φοίτηση από τη χρήση της  

τράπεζας θεμάτων στις εξετάσεις  

ΦΑΙΒΑΘ= Φαινόμενα βαθμοθηρίας   

Οι επιπτώσεις του συστήματος  

εισαγωγικών εξετάσεων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 

ΑΔΚΑΖΗΠΕ =Αδυναμία του συστήματος κάλυψης της ζήτησης 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

ΚΛΑΡΕΜΠΡ= Ο κλειστός αριθμός εισακτέων εμπόδιο στην 

πρόσβαση στα ΑΕΙ 

ΕΛΦΠΠΕΥ= Έλλειψη φοιτητών στα Πανεπιστήμια λόγω 

περιορισμένης εισαγωγής υποψηφίων   

ΠΕΠΑΤΜΥ= Περιορισμένες  επιλογές πανεπιστημιακών 

τμημάτων των υποψηφίων 

ΑΠΥΠΥΒΘ= Αποκλεισμός υποψηφίων από σχολές παρά την 
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υψηλή βαθμολογία  

ΑΝΤΣΠΑΓ= Αναντιστοιχία τίτλου σπουδών και αγοράς 

εργασίας 

ΑΖΠΣΥΤΕΕ= Αυξημένη ζήτηση πανεπιστημιακών σπουδών 

λόγω υποβαθμισμένης  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης    

ΥΠΠΑΣΠ =Υποβάθμιση πανεπιστημιακών σπουδών 

Κοινωνικοοικονομικές  

επιπτώσεις των συστημάτων 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση  
 

ΑΝΤΑΞΔI= Αναπαραγωγή ταξικών διακρίσεων  

ΑΝΚΝΑΔΛ= Αναπαραγωγή κοινωνικών  ανισοτήτων στην 

εκπαίδευση 

ΕΝΚΟΙΑΜ= Ενίσχυση των κοινωνικών αδικιών στη μόρφωση 

ΜΕΑΠΕΞ= Μετανάστευση αποφοίτων στο εξωτερικό για 

φοίτηση σε πανεπιστήμια 

ΕΠΑΔΑΠΛ= Επαγγελματικά αδιέξοδα αποφοίτων Λυκείου μη 

εισαχθέντων στα τριτοβάθμια ιδρύματα 

ΠΡΚΟΙΝΠΙ= Πρόκληση κοινωνικής πίεσης από τις αλλαγές στο 

σύστημα πρόσβασης 

ΟΙΕΠΟΙΠΑ = Οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας λόγω 

καταφυγής στην παραπαιδεία 

ΟΙΕΠΟΙΦΜ= Οικονομική επιβάρυνση οικογένειας λόγω 

φοιτητικής μετανάστευσης 

ΟΙΕΠΟΙΕΚ= Οικονομική επιβάρυνση οικογένειας λόγω 

καταφυγής σε ιδιωτικά επαγγελματικά κέντρα σπουδών 

ΕΚΣΥΝΦΜ =Εκροή συναλλάγματος εξαιτίας φοιτητικής 

μετανάστευσης στο εξωτερικό 

ΣΤΙΔΠΑΙ = Στροφή μαθητών στην ιδιωτική παιδεία 

Επιπτώσεις στην 

ψυχοσυναισθηματική υγεία των 

μαθητών 
 

ΑΝΤΕΞΣΥ= Ανταγωνιστικό εξεταστικό σύστημα για εισαγωγή 

στα ανώτατα ιδρύματα 

ΠΡΑΓΧΕΞ = Πρόκληση άγχους στους υποψηφίους από το 

εξεταστικό σύστημα 

ΠΡΣΩΥΓ = Προβλήματα στη σωματική υγεία των μαθητών  

ΠΡΨΧΥΓ= Προβλήματα στην ψυχική υγεία των μαθητών 

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Εξαγγελίες ως προς τις  βασικές 

αρχές της  εκπαίδευσης 
 

ΒΕΚΑΓΕΚ= Βασικό εθνικό κοινωνικό αγαθό η εκπαίδευση 

ΔΗΔΩΕΚΠ= Δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της 

εκπαίδευσης   

ΙΣΠΡΟΠΑΙ=  Ισότιμη πρόσβαση όλων στην παιδεία 

ΠΙΑΞΔΗ =Πίστη στις αξίες της Δημοκρατίας  

ΚΑΕΘΝΘΡΚ= Καλλιέργεια εθνικής και θρησκευτικής  

κληρονομιάς 

ΣΕΑΝΘΔΙ =Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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ΕΜΑΝΘΡΠ=  Έμφαση στην ανθρωπιστική παιδεία 

ΕΜΚΑΕΛΓΛ =Έμφαση στην καλλιέργεια της ελληνικής 

γλώσσας 

ΕΜΓΝΙΣΠΟ = Έμφαση στη γνώση της ιστορικής και 

πολιτισμικής παράδοσης 

ΙΣΕΥΜΑΘΔ =Ισότητα ευκαιριών στους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες 

ΕΜΠΟΠΑ= Έμφαση στην πολιτειακή παιδεία  

ΣΕΠΟΚΟΙ= Σεβασμός  στην πολυπολιτισμική κοινωνία  

ΕΥΜΕΤΟΙΣ= Ευελιξία στις μεταβαλλόμενες οικονομικές 

συνθήκες 

Εξαγγελίες ως προς τις 

επιδιωκόμενες δεξιότητες του 

μαθητή 

 

ΠΡΣΥΚΡΙΚ =Προαγωγή της συνθετικής και κριτικής ικανότητας 

ΠΡΔΗΠΡΙΜ = Προαγωγή  της δημιουργικότητας, 

πρωτοβουλίας, και των ικανοτήτων των μαθητών 

ΕΜΟΚΥΕ  = Εξασφάλιση μόρφωσης και καλλιέργειας υψηλού 

επιπέδου 

ΔΕΛΔΗΠ = Δημιουργία ελεύθερου, δημοκρατικού πολίτη 

ΔΗΣΕΥΠΟ= Δημιουργία  συνειδητοποιημένου ευρωπαίου 

πολίτη 

ΙΟΑΝΠΡ= Ισορροπημένη ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας 

ΑΓΔΟΙΑ= Απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων για οικονομική 

ανάπτυξη 

Εξαγγελίες ως προς το ρόλο του 

λυκείου στην προετοιμασία για 

την  μετάβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

ΑΝΑΛΥΚ= Αναμορφωμένο λύκειο 

ΕΦΚΑΙΜ= Εφαρμογή καινοτομιών  στη μάθηση 

ΑΝΕΤΕΧ = Ανάπτυξη και εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

ΑΝΑΞΜΘ= Αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών 

ΠΡΛΥΕΥΘ= Προσαρμογή του λυκείου στους σύγχρονους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς 

ΕΞΙΣΙΣ= Εξασφάλιση ισονομίας και ισότητας ευκαιριών 

ΣΥΓΝΡΕΑ= Σύνδεση γνωστικών αντικειμένων με ρεαλιστικές 

ανάγκες μαθητών 

ΠΡΛΥΜΣΕ= Προσαρμογή του λυκείου στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες της εκπαίδευσης 

ΠΑΓΕΥΕ= Παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου 

ΠΑΑΠΓΝ=  Παροχή απαραίτητων γνώσεων για τις εισαγωγικές 

εξετάσεις 

ΚΑΔΕΠΡΑΓ= Καλλιέργεια δεξιοτήτων για διευκόλυνση 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

ΜΑΓΠΚΕΠ= Μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα 

κατεύθυνσης και επιλογής 

ΑΠΡΕΚΛΥ= Απαιτητικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο 

λύκειο 
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Εξαγγελίες ως προς τη 

διάρθρωση των σπουδών στο 

Λύκειο   

 

ΜΟΕΝΛΥ= Μοναδικός και ενιαίος τύπος λυκείου 

ΔΙΤΥΛΥ= Διαφορετικοί τύποι το γενικό και το τεχνικό λύκειο 

ΚΑΤΕΤΕΕ= Κατάργηση τομέων  και ειδικοτήτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης 

ΕΠΚΑΤΕΕ= Επανασύσταση καταργηθέντων τομέων και 

ειδικοτήτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

ΔΗΕΝΤΕΕ= Δημιουργία ενός ενιαίου τύπου τεχνολογικού 

λυκείου 

ΠΑΞΔΟΕΣ =Πρόταση για αξιολόγηση των δομών του 

εκπαιδευτικού συστήματος 

ΑΠΑΞΔΟΕΣ = Απόρριψη αξιολόγησης των δομών του 

εκπαιδευτικού συστήματος 

ΕΞΠΡΟΣΠ=  Εξορθολογισμός προγραμμάτων σπουδών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης 

ΑΝΑΡΜΑΠ= Αναδιάταξη αριθμού μαθημάτων και 

περιεχομένου  

ΔΙΜΘΕΠ =Διδασκαλία στο λύκειο μαθημάτων επιλογής 

ΑΝΑΤΕΕ= Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Εξαγγελίες ως προς τη 

διαδικασία απόκτησης 

απολυτηρίου 

 

 

ΑΠΕΝΛΥ= Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου  

ΑΠΑΞΑΔ= Απόκτηση απολυτηρίου με αξιόπιστη και αδιάβλητη 

διαδικασία αξιολόγησης 

ΑΠΕΞΕΝ =Διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων λυκείου  

ενδοσχολικά 

ΑΠΕΞΕΘ= Διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό 

επίπεδο 

ΑΠΕΞΧΡ= Αποφόρτιση της εξεταστικής διαδικασίας στη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

ΘΚΕΘΑΠ =Θετική στάση  στην  καθιέρωση του εθνικού 

απολυτηρίου 

ΑΠOΕΓΛ = Απόκτηση απολυτηρίου με βάση την επίδοση στη 

Γ΄ Λυκείου   

ΑΠΕΒΓΛ= Απόκτηση απολυτηρίου με προσμέτρηση επίδοσης 

στη Β΄ και Γ΄  Λυκείου  

ΑΠΣΥΕΞ= Απόκτηση απολυτηρίου μέσα από συνεχή 

εξεταστική διαδικασία στο λύκειο 

ΑΠΧΒΑΤ= Απόκτηση απολυτηρίου χωρίς προσμέτρηση 

βαθμολογίας   

ΟΡΘΕΔΤΘ= Ορισμός θεμάτων απολυτηρίων εξετάσεων  από 

τους διδάσκοντες  και τράπεζα θεμάτων κατά το ήμισυ  

ΟΡΘΕΔΙΑ = Ορισμός θεμάτων απολυτηρίων εξετάσεων από 

τους διδάσκοντες   αποκλειστικά 

Εξαγγελίες για το σύστημα 

πρόσβασης στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

ΑΣΥΜΔΙ =Αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης και διαλόγου το 

νέο σύστημα  
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ΧΑΙΝΣΠ= Χωρίς αιφνιδιασμό για τους υποψήφιους το νέο 

σύστημα πρόσβασης  

ΚΑΝΔΙΠΤΙ= Καθιέρωση νέας διαδικασίας πρόσβασης στα 

τριτοβάθμια ιδρύματα 

ΑΝΑΔΑΞΜ= Αντικειμενική και αδιάβλητη αξιολόγηση των 

μαθητών 

ΑΞΑΒΣΥΕ= Αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

ΕΛΕΙΣΤΙ =Ελεύθερη εισαγωγή στα τριτοβάθμια ιδρύματα 

ΚΑΕΞΕΙ =Κατάργηση των εξετάσεων εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

ΕΙΤΡΑΠΛ = Εισαγωγή στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση  με το 

απολυτήριο λυκείου   

ΕΒΑΥΖΗ= Εισαγωγή με κριτήριο τη βαθμολογία απολυτηρίου 

σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης 

ΠΡΙΣΖΗ =Η προσφορά ίση με τη ζήτηση θέσεων 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

ΕΙΤΤΡΘΕ=  Εισαγωγή στα τριτοβάθμια ιδρύματα με εξετάσεις 

από τράπεζα θεμάτων και ειδική επιτροπή 

ΚΑΤΤΡΘΕ = Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων για εισαγωγή 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

ΑΠΑΠΛΕΙΣ =Αποσύνδεση του απολυτηρίου λυκείου από τις 

εισαγωγικές  εξετάσεις 

ΠΡΒΛΕΙΣ=  Προσμέτρηση των βαθμών όλων των τάξεων 

Λυκείου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

ΚΑΚΛΑΡΠ=   Κατάργηση κλειστού αριθμού  υποψηφίων στην  

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

ΔΙΚΛΑΡΠ =Διατήρηση  κλειστού αριθμού   υποψηφίων στα 

Πανεπιστήμια λόγω υψηλής ζήτησης 

ΠΕΕΙΣΤΙ= Περιορισμένη εισαγωγή στα τριτοβάθμια ιδρύματα 

ΘΕΚΕΙΤΙ =Θετική στάση στον καθορισμό εισακτέων  από τα 

τριτοβάθμια ιδρύματα 

ΘΕΚΕΞΤΙ= Θετική στάση στον καθορισμό  εξετάσεων από τα 

τριτοβάθμια ιδρύματα 

ΔΥΑΠΣΕΞ= Δυνατότητα απεριόριστης συμμετοχής σε 

εισαγωγικές εξετάσεις  

ΔΘΕΚΒΘ =Διακοπή του θεσμού κατοχύρωσης βαθμολογίας  

ΙΕΘΟΡΕΞ = Ίδρυση Εθνικού  Οργανισμού Εξετάσεων για 

στήριξη συστήματος εξετάσεων 

Εξαγγελίες για τη διαδικασία  

πρόσβασης στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 

 

ΚΑΣΧΠΕΠ= Κατάταξη των σχολών και τμημάτων σε πέντε 

επιστημονικά πεδία 

ΚΑΤΡΚΣΠ= Καθιέρωση τριών  κατευθύνσεων σπουδών 

ΚΑΜΑΘΒ =Καθορισμός μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας 
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ΔΗΠΡΔΕΠ = Δήλωση προτίμησης σε όλες τις σχολές έως  και 

δύο επιστημονικών πεδίων 

ΔΗΠΡΕΕΠ= Δήλωση προτίμησης σε ένα επιστημονικό πεδίο 

ΚΑΔΠΡΜΒ=  Κατάθεση δήλωσης προτίμησης σχολών μετά  τη 

γνωστοποίηση της βαθμολογίας 

ΤΑΥΔΙΕΞ =Ταύτιση της διδακτέας ύλης και εξεταστέας ύλης 

ΕΙΕΞΜΕΝΔ =Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την πρόσβαση στα 

τριτοβάθμια ιδρύματα μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις   

ΧΒΕΠΡΕΤ =Χρήση Βεβαίωσης Πρόσβασης για εισαγωγή  

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση   

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 

Αναμενόμενα οφέλη στη  

λειτουργία του λυκείου 

 

ΒΕΓΕΝΠ =Βελτίωση γενικής παιδείας 

ΒΕΤΕΕΚ= Βελτίωση  τεχνολογικής εκπαίδευσης   

ΑΠΛΕΥΛ =Αποτελεσματική λειτουργία του λυκείου 

ΑΥΛΥΜΣ =Αυτονόμηση του λυκείου για ανταπόκριση στο 

μορφωτικό του σκοπό 

ΑΠΡΕΙΛΥ= Αποκλεισμός της πρόωρης εξειδίκευσης μαθητών 

στο λύκειο 

ΑΝΑΛΥΚ= Αναβάθμιση του λυκείου 

ΑΞΧΡΛΥΚ= Αξιοπιστία  και χρησιμότητα της   λυκειακής 

βαθμίδας   

ΑΝΔΙΕΚΠ =Αναβάθμιση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 

ΕΔΙΠΕΜ =Επαρκής διδασκαλία πανελλαδικώς εξεταζομένων 

μαθημάτων στο σχολείο 

ΑΝΡΟΕΚΠ =Αναβάθμιση του  ρόλου του εκπαιδευτικού  

ΜΠΑΠΜΘ= Μείωση παραπεμπομένων ή απορριπτομένων 

μαθητών 

ΑΠΕΞΔΙ=  Αποφόρτιση εξεταστικής διαδικασίας 

ΑΥΠΡΕΚ= Αυτενέργεια και πρωτοβουλία εκπαιδευτικών 

Αναμενόμενα οφέλη  στην 

πανεπιστημιακή βαθμίδα 

 

ΔΗΝΠΤ =Δημιουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων 

ΒΕΥΠΑΥΦ =Βελτίωση της υποδομής στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση λόγω  αύξησης φοιτητών 

ΒΜΕΦΟΙ =Βελτίωση μορφωτικού επιπέδου φοιτητών  

ΔΗΕΘΝΒΑ =Δημιουργία  εθνικής εκπαιδευτικής βάσης με 

διεθνή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα   

ΑΥΠΚΠΡ= Αύξηση φοιτητών λόγω δημιουργίας καινούργιων 

προγραμμάτων σπουδών  

ΑΥΔΕΠΡ =Αύξηση φοιτητών λόγω διεύρυνσης επιλογών 

πρόσβασης  

ΑΝΧΔΠΚ = Ανάδειξη της χώρας σε διεθνές πανεπιστημιακό 
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κέντρο 

ΜΖΠΕΑΤΕ= Μείωση ζήτησης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

λόγω αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Αναμενόμενα 

κοινωνικοοικονομικά 

αποτελέσματα 

 

 

 

ΑΠΟΙΒΠΑ= Απαλλαγή οικογένειας από το  οικονομικό βάρος 

της παραπαιδείας 

ΟΙΑΕΤΕΙ= Οικονομική ανακούφιση λόγω επανίδρυσης τεχνικών 

ειδικοτήτων 

ΟΙΑΕΝΔΔ= Οικονομική ανακούφιση λόγω ενίσχυσης δημόσιας 

και δωρεάν εκπαίδευσης  

ΟΙΑΜΦΜ= Οικονομική ανακούφιση από τη μείωση της 

φοιτητικής μετανάστευσης  

ΕΞΦΟΙΜ=  Εξάλειψη της  φοιτητικής μετανάστευσης  

ΑΠΚΟΙΝΑ =Αποκατάσταση κοινωνικών αδικιών από 

προηγούμενο εξεταστικό σύστημα 

ΕΥΠΑΣΟΙ =Ευελιξία της παιδείας στη σύγχρονη ανταγωνιστική 

οικονομία 

ΠΙΕΚΕΥΠ =Πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα 

με ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

Αναμενόμενα παιδαγωγικά 

οφέλη 

 

ΜΕΑΓΜΘ= Μείωση άγχους των μαθητών για  εισαγωγή στα 

τριτοβάθμια ιδρύματα  

ΙΣΟΕΥΚ= Ισότητα ευκαιριών στους μαθητές  

ΚΟΛΥΕΚ =Κοινή εκπαίδευση για όλους 

ΕΜΓΝΑΛΥ =Εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείμενα  

ΠΟΚΑΛΜΘ= Πολύπλευρη καλλιέργεια των μαθητών  

ΑΣΥΝΜΘ =Ανάπτυξη της συνθετικής σκέψης των μαθητών 

ΑΔΗΜΜΘ=  Ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών 

ΑΝΚΡΜΘ= Ανάπτυξη  της κριτικής σκέψης των μαθητών   

ΙΠΚΛΜΘ =Ικανοποίηση προσωπικών κλίσεων  των μαθητών 

ΑΕΦΕΠΒ =Απόκτηση  εφοδίων για σπουδές  στην επόμενη 

βαθμίδα 

ΑΠΑΘΑΠ =Αποθάρρυνση της παθητικής απομνημόνευσης 

ΠΑΠΡΟΜ =Παροχή προεπαγγελματικής μόρφωσης   

ΒΕΜΕΠΕ= Βελτίωση επίδοσης μαθητών επαγγελματικής 

εκπαίδευσης  

ΑΤΕΞΤΕΕ= Απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης σε τεχνική 

ειδικότητα  

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

 

Το φαινόμενο  της παραπαιδείας  

 

ΚΠΑΚΠΡ = Καταφυγή στην παραπαιδεία για καλύτερη 

προετοιμασία    
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ΠΑΦΑΙΠΑ= Παγιωμένο  φαινόμενο η παραπαιδεία 

ΠΡΠΑΦΡΟ =Πρώιμη παρακολούθηση φροντιστηριακών 

μαθημάτων 

ΔΑΠΕΚΑ= Δαπάνες εκατομμυρίων στην παραπαιδεία 

ΣΠΑΓΔΣ = Σημαντικότερη η παραπαιδεία για τους γονείς  από 

το δημόσιο σχολείο 

Προτάσεις για την 

καταπολέμηση της 

παραπαιδείας 

 

ΚΑΓΝΕΞ =Κατάργηση των γενικών εξετάσεων 

ΜΑΝΕΛΠΡ= Μείωση ανταγωνισμού των υποψηφίων λόγω 

ελεύθερης πρόσβασης στα τριτοβάθμια ιδρύματα  

ΚΑΚΛΑΡ=  Η κατάργηση του κλειστού αριθμού υποψηφίων 

ΘΕΠΔΣ =Ο θεσμός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης 

ΕΠΑΠΣΧΟ=  Επαρκής προετοιμασία στο σχολείο για τις 

εισαγωγικές εξετάσεις  

ΑΥΑΡΜΓΠ= Αύξηση αριθμού μαθημάτων γενικής παιδείας   

ΒΕΔΙΕΚΠ =Βελτιωμένη διδασκαλία από τους εκπαιδευτικούς 

ΑΝΔΗΕΚ= Αναβαθμισμένη δημόσια εκπαίδευση 

ΕΞΔΙΥΛ =Εξάντληση της διδακτέας ύλης στο σχολείο 

ΜΕΞΠΜΘ= Μείωση εξεταζομένων πανελλαδικά μαθημάτων 

ΑΔΕΞΜΘ =Αύξηση ωρών διδασκαλίας εξεταζομένων 

πανελλαδικά μαθημάτων στο σχολείο   

ΑΛΝΟΟ  = Η αλλαγή νοοτροπίας συμβολή στην πάταξη της 

παραπαιδείας 

ΔΙΕΙΜΛΥ =Διδασκαλία ειδικών μαθημάτων στο Λύκειο 

ΚΑΤΡΘΕ =Κατάργηση της διαδικασίας άντλησης θεμάτων από 

τράπεζα θεμάτων   
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1.3.Συγκριτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 

 

ΘΕΜ. ΆΞΟΝΕΣ/ 

Κατηγορίες 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Προφίλ 

 

  

1997 

Σχέδιο Νόμου «Ενιαίο 

Λύκειο, πρόσβαση των 

αποφοίτων του στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και άλλες 

διατάξεις» 

Εισηγητική Έκθεση  

(1997ΕΙΕΚ) 

Πρακτικά Βουλής 

28/08/1997 (1997ΠΡΒ1) 

Πρακτικά Βουλής  

02/09/1997 ( 1997ΠΡΒ2) 

Πρακτικά Βουλής 

3/09/1997 (1997ΠΡΒ3) 

Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου   

(1997ΕΚΣΝ)  

 

 

 

2001 

Σχέδιο Νόμου 

«Ρυθμίσεις 

θεμάτων εισαγωγής 

στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και 

άλλες διατάξεις» 

 

Εισηγητική 

Έκθεση 

(2001ΕΙΕΚ) 

Πρακτικά Βουλής 

29 /03/2001 

(2001ΠΡΒ1) 

Πρακτικά Βουλής 

3/04/2001(2001ΠΡ

Β2)        

Πρακτικά Βουλής 

29/03/2001(2001Π

ΡΒ3)          

 

2013 

Σχέδιο Νόμου 

«Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

λοιπές διατάξεις» 

 

Αιτιολογική Έκθεση  

(2013ΑΙΤΕ) 

Πρακτικά Βουλής 

9/09/2013(2013ΠΡΒ1)                

Πρακτικά Βουλής  

10/09/2013 (2013ΠΒ2)                        

Πρακτικά Βουλής 

10/09/2013 (2013 ΠΡΒ3) 

Έκθεση Αξιολόγησης  

 (ΕΚΑΞ2013) 

 

 

2015 

Σχέδιο Νόμου 

«Επείγοντα μέτρα για την 

Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 

Σχέδιο Νόμου 

«Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της βίας 

στον αθλητισμό και άλλες 

διατάξεις»  

 

Πρακτικά Βουλής 

12/05/2015  (2015ΠΡΒ1) 

Πρακτικά Βουλής 

12/05/2015 2015ΠΡΒ2 

Πρακτικά Βουλής 

08/05/2015   (2015ΠΡΒ3) 

Καταργούμενες Διατάξεις 

(2015ΚΑΔΙ) 

Αιτιολογική Έκθεση  

(2015ΑΙΤΕ) 

Έκθεση Αξιολόγησης 

(2015ΕΚΑΞ) 

Πρακτικά Βουλής 
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6/05/2015 (2015ΠΡΒ4) 

 

 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

    

Λόγοι ενασχόλησης με το 

ζήτημα 

 

ΕΚΠΣΧΑΚ  

ΑΔΙΠΡΜΣ   

ΕΒΕΠΕΞΣ  

ΕΚΠΣΧΑΚ  

ΑΔΙΠΡΜΣ  

ΕΒΕΠΕΞΣ  

 

ΕΚΠΣΧΑΚ    

ΑΔΙΠΡΜΣ   

ΤΕΚΟΣΠ     

ΕΒΕΠΕΞΣ   

ΑΠΣΕΕΣΤ  

  

 

ΤΕΚΟΣΠ  

ΕΒΕΠΕΞΣ   

Αποτελέσματα των 

προηγούμενων 

εξεταστικών 

συστημάτων  στο χώρο 

της εκπαίδευσης γενικά 

 

ΕΤΟΕΚΣ  

ΑΠΑΕΕΚ  

ΚΑΠΑΓΑΕΙ 

ΑΠΚΓΠΛ   

ΑΠΑΕΕΚ  

ΚΑΠΑΓΑΕΙ 

ΑΠΚΓΠΛ   

 

ΕΤΟΕΚΣ  

ΑΠΑΕΕΚ  

ΚΑΠΑΓΑΕΙ 

ΣΥΕΞΜΑΡ  

ΑΠΚΓΠΛ   

 

ΑΠΑΕΕΚ 

ΚΑΠΑΓΑΕΙ    

Επιπτώσεις  στη 

λυκειακή βαθμίδα των 

διαδικασιών πρόσβασης 

στα τριτοβάθμια 

ιδρύματα 

 

ΥΠΡΟΛΥ  

ΜΑΘΔΙΑ   

ΔΥΚΜΑΛΥ  

ΑΠΑΠΓΕΚ  

ΑΚΛΝΘΛ  

 

ΥΠΡΟΛΥ  

ΑΠΑΥΛΥ  

ΥΛΥΕΜΠ  

ΥΠΡΟΛΥ  

ΑΠΑΥΛΥ  

ΥΠΡΟΕΚ  

ΜΛΥΕΞΦΡ  

ΥΠΡΟΛΥ  

ΑΠΑΥΛΥ  

ΕΛΕΝΟΑ  

ΜΑΘΔΙΑ   

ΥΛΥΕΜΠ  
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Επιπτώσεις στη 

μορφωτική λειτουργία 

του λυκείου από το 

σύστημα  πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

 

ΑΠΜΑΓΠ  

ΥΠΟΤΕΕ  

ΑΠΜΑΓΠ  

ΑΠΛΥΣΠ   

ΕΝΕΞΜΑΘ  

ΥΠΟΤΕΕ  

ΠΑΔΙΜΑΛ  

ΑΠΣΠΡΕΞ   

ΑΠΜΑΓΠ   

ΕΝΕΞΜΑΘ   

ΑΠΛΥΣΠ   

ΥΠΟΤΕΕ   

ΠΑΥΤΔΙ  

ΕΝΕΞΜΑΘ 

ΥΠΟΤΕΕ  

ΣΔΩΕΚΤΕ  

Επιπτώσεις του 

συστήματος πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια  στην 

εκπαίδευση των 

μαθητών 

 

ΕΛΠΡΕΚΓΛ  

ΕΠΑΔΑΠΓΛ  

ΜΗΧΕΦΔ  

ΕΑΜΧΑΞ  

ΦΑΙΒΑΘ  

ΑΠΣΤΜΘΛ   

ΜΗΧΕΦΔΜ  

ΥΠΦΟΡΜ   

ΑΝΑΝΤΧΕ 

ΔΥΦΤΡΘ 

Οι επιπτώσεις του 

συστήματος  

εισαγωγικών εξετάσεων 

στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

 

ΑΔΚΑΖΗΠΕ  

ΚΛΑΡΕΜΠΡ  

ΑΝΤΣΠΑΓ  

ΑΖΠΣΥΤΕΕ  

 ΑΝΤΣΠΑΓ  

ΑΖΠΣΥΤΕΕ  

ΥΠΠΑΣΠ 

ΑΔΚΑΖΗΠΕ   

ΚΛΑΡΕΜΠΡ 

ΕΛΦΠΠΕΥ   

ΠΕΠΑΤΜΥ 

ΑΠΥΠΥΒΘ    

Κοινωνικοοικονομικές 

επιπτώσεις των 

συστημάτων πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση  

ΑΝΤΑΞΔΙ   

ΑΝΚΝΑΔΛ  

ΜΕΑΠΕΞ    

ΕΠΑΔΑΠΛ  

ΟΙΕΠΟΙΠΑ  

ΕΚΣΥΝΦΜ  

ΠΡΚΟΙΝΠΙ  

ΟΙΕΠΟΙΠΑ    

ΟΙΕΠΟΙΦΜ    

ΕΚΣΥΝΦΜ     

ΜΕΑΠΕΞ     

ΕΠΑΔΑΠΛ                         

ΠΡΚΟΙΝΠΙ                 ΟΙΕΠΟΙΠΑ                       

ΑΝΤΑΞΔI   

ΕΝΚΟΙΑΜ   

ΟΙΕΠΟΙΠΑ   

ΟΙΕΠΟΙΕΚ   

Επιπτώσεις στην 

ψυχοσυναισθηματική 

ΑΝΤΕΞΣΥ   

ΠΡΑΓΧΕΞ  

ΑΝΤΕΞΣΥ    

ΠΡΑΓΧΕΞ  

ΑΝΤΕΞΣΥ  

ΠΡΑΓΧΕΞ  

ΑΝΤΕΞΣΥ  

ΠΡΑΓΧΕΞ  
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υγεία των μαθητών 

 

ΠΡΣΩΥΓ    

ΠΡΨΧΥΓ    

ΠΡΣΩΥΓ  

ΠΡΨΧΥΓ   

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

    

Εξαγγελίες ως προς τις  

βασικές αρχές της  

εκπαίδευσης 

  

 

ΔΗΔΩΕΚΠ          

ΙΣΠΡΟΠΑΙ          

ΠΙΑΞΔΗ      

ΣΕΑΝΘΔ Ι      

 ΕΜΑΝΘΡΠ           

ΕΜΚΑΕΛΓΛ      

ΕΜΓΝΙΣΠΟ      

ΣΕΠΟΚΟΙ       

ΕΥΜΕΤΟΙΣ        

ΒΕΚΑΓΕΚ     

ΔΗΔΩΕΚΠ   

ΙΣΠΡΟΠΑΙ     

ΣΕΠΟΚΟΙ  

 

ΔΗΔΩΕΚΠ                          

ΙΣΠΡΟΠΑΙ                         

ΠΙΑΞΔΗ                   

ΚΑΕΘΝΘΡΚ                                           

ΣΕΑΝΘΔΙ                    

ΕΜΑΝΘΡΠ    

ΕΜΚΑΕΛΓΛ      

ΕΜΓΝΙΣΠΟ                                              

ΙΣΕΥΜΑΘΔ     

ΕΜΠΟΠΑ     

ΣΕΠΟΚΟΙ                 

 

ΔΗΔΩΕΚΠ  

ΙΣΠΡΟΠΑΙ  

 ΠΙΑΞΔΗ  

ΕΜΠΟΠΑ  

ΣΕΑΝΘΔΙ  

Εξαγγελίες ως προς τις 

επιδιωκόμενες 

δεξιότητες του μαθητή 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΟΚΥΕ       

ΔΕΛΔΗΠ      

 

 

ΠΡΣΥΚΡΙΚ            

ΕΜΟΚΥΕ   

ΙΟΑΝΠΡ   

 

ΠΡΣΥΚΡΙΚ                                          

ΠΡΔΗΠΡΙΜ                 

ΕΜΟΚΥΕ                    

ΔΕΛΔΗΠ                   

ΔΗΣΕΥΠΟ                             

ΙΟΑΝΠΡ                                             

ΑΓΔΟΙΑ    

ΔΕΛΔΗΠ  

ΙΟΑΝΠΡ   
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Εξαγγελίες ως προς το 

ρόλο του λυκείου στην 

προετοιμασία για την  

μετάβαση στην 

τριτοβάθμια 

 

ΑΝΑΛΥΚ  

ΕΦΚΑΙΜ         

ΑΝΕΤΕΧ             

ΑΝΑΞΜΘ        

ΠΡΛΥΕΥΘ       

ΣΥΓΝΡΕΑ      

ΠΑΓΕΥΕ         

ΚΑΔΕΠΡΑΓ      

ΜΑΓΠΚΕΠ         

ΑΠΡΕΚΛΥ      

 

 

ΕΦΚΑΙΜ   

ΑΝΕΤΕΧ   

ΑΝΑΞΜΘ           

ΠΡΛΥΕΥΘ    

ΠΡΛΥΜΣΕ     

ΠΑΓΕΥΕ           

ΜΑΓΠΚΕΠ    

 

ΕΦΚΑΙΜ    

ΑΝΕΤΕΧ                                           

ΑΝΑΞΜΘ                 

ΠΡΛΥΕΥΘ  

ΕΞΙΣΙΣ       

ΣΥΓΝΡΕΑ                           

ΠΑΓΕΥΕ                                                                  

ΚΑΔΕΠΡΑΓ            

ΜΑΓΠΚΕΠ                 

ΑΠΡΕΚΛΥ    

ΠΑΑΠΓΝ                    

 

 

ΜΑΓΠΚΕΠ    

ΑΝΑΞΜΘ   

ΕΞΙΣΙΣ   

Εξαγγελίες ως προς τη 

διάρθρωση των σπουδών 

στο Λύκειο   

 

ΜΟΕΝΛΥ      

ΠΑΞΔΟΕΣ      

ANATEE  

 ΜΟΕΝΛΥ   

ΑΝΑΤΕΕ    

ΔΙΤΥΛΥ                    

ΑΝΑΤΕΕ                   

ΚΑΤΕΤΕΕ                                         

ΔΗΕΝΤΕΕ                                     

ΠΑΞΔΟΕΣ     

ΕΞΠΡΟΣΠ                          

ΑΝΑΡΜΑΠ                  

ΔΙΤΥΛΥ  

ΕΠΚΑΤΕΕ   

ΔΙΜΘΕΠ  

ΑΠΑΞΔΟΕΣ   

ANATEE  

Εξαγγελίες ως προς τη 

διαδικασία απόκτησης 

απολυτηρίου 

 

ΑΠΕΝΛΥ       

ΑΠΑΞΑΔ         

ΑΠΣΥΕΞ            

ΑΠΕΒΓΛ           

ΑΠΕΞΕΘ           

ΑΠΕΝΛΥ   

ΑΠΑΞΑΔ            

ΑΠΣΥΕΞ               

ΑΠΕΒΓΛ             

ΑΠΕΞΕΘ               

ΑΠΕΞΧΡ    

 

ΑΠΑΞΑΔ     

ΑΠΕΞΕΝ                      

ΑΠΟΕΓΛ                                              

ΟΡΘΕΔΤΘ     

ΘΚΕΘΑΠ     

ΑΠΑΞΑΔ  

ΑΠΕΞΕΝ   

ΑΠΧΒΑΤ  

ΟΡΘΕΔΙΑ   

ΑΠΕΞΧΡ   

Εξαγγελίες για το 

σύστημα πρόσβασης 

ΑΣΥΜΔΙ      

ΚΑΝΔΙΠΤΙ                

ΑΣΥΜΔΙ   

ΚΑΝΔΙΠΤΙ           

ΑΣΥΜΔΙ                 

ΚΑΝΔΙΠΤΙ                     

ΑΣΥΜΔΙ  

ΚΑΝΔΙΠΤΙ  
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στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 

ΧΑΙΝΣΠ       

ΕΙΤΡΑΠΛ 

           

ΚΑΚΛΑΡΠ      

ΕΛΕΙΣΤΙ                

ΠΡΙΣΖΗ        

ΑΞΑΒΣΥΕ       

 ΑΝΑΔΑΞΜ      

ΔΥΑΠΣΕΞ      

ΚΑΕΞΕΙ      

ΕΒΑΥΖΗ      

ΧΑΙΝΣΠ           

ΕΙΤΡΑΠΛ             

ΑΠΑΠΛΕΙΣ                         

ΠΕΕΙΣΤΙ   

ΔΥΑΠΣΕΞ    

ΑΝΑΔΑΞΜ           

ΑΞΑΒΣΥΕ          

ΔΘΕΚΒΘ  

ΕΒΑΥΖΗ  

ΧΑΙΝΣΠ     

ΕΙΤΤΡΘΕ                  

ΑΠΑΠΛΕΙΣ                     

ΠΡΒΛΕΙΣ                     

ΔΙΚΛΑΡΠ                  

ΠΕΕΙΣΤΙ    

ΘΕΚΕΙΤΙ    

ΘΕΚΕΞΤΙ    

ΑΝΑΔΑΞΜ      

ΑΞΑΒΣΥΕ    

ΙΕΘΟΡΕΞ                 

 

ΧΑΙΝΣΠ  

ΚΑΤΤΡΘΕ  

ΑΠΑΠΛΕΙΣ  

ΔΙΚΛΑΡΠ  

Εξαγγελίες για τη 

διαδικασία  πρόσβασης 

στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΧΠΕΠ          

ΚΑΤΡΚΣΠ           

ΚΑΜΑΘΒ     

ΔΗΠΡΔΕΠ      

ΚΑΔΠΡΜΒ  

ΧΒΕΠΡΕΤ      

 

ΚΑΣΧΠΕΠ  

ΚΑΤΡΚΣΠ   

ΚΑΜΑΘΒ        

ΤΑΥΔΙΕΞ           

ΧΒΕΠΡΕΤ                

ΚΑΣΧΠΕΠ   

ΚΑΤΡΚΣΠ   

ΚΑΜΑΘΒ   

ΔΗΠΡΕΕΠ                

ΤΑΥΔΙΕΞ     

ΕΙΕΞΜΕΝΔ                   

ΧΒΕΠΡΕΤ    

ΚΑΣΧΠΕΠ 

ΚΑΤΡΚΣΠ  

ΚΑΜΑΘΒ 

ΔΗΠΡΔΕΠ  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

    

Αναμενόμενα οφέλη στη  ΒΕΓΕΝΠ        ΒΕΓΕΝΠ   ΒΕΓΕΝΠ   ΒΕΓΕΝΠ  
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λειτουργία του λυκείου 

 

ΒΕΤΕΕΚ      

ΑΠΛΕΥΛ 

ΑΥΛΥΣ      

ΑΝΑΛΥΚ     

ΑΝΔΙΕΚΠ           

ΑΝΡΟΕΚΠ      

ΑΞΧΡΛΥΚ       

ΒΕΤΕΕΚ   

ΑΠΛΕΥΛ   

ΑΥΛΥΜΣ   

ΑΝΑΛΥΚ   

ΑΠΕΞΔΙ   

ΑΥΠΡΕΚ    

ΒΕΤΕΕΚ    

ΑΠΛΕΥΛ    

ΑΥΛΥΣ     

ΑΝΑΛΥΚ  

ΑΠΡΕΙΛΥ    

ΑΝΔΙΕΚΠ  

ΑΝΡΟΕΚΠ    

ΕΔΙΠΕΜ     

ΜΠΑΠΜΘ                 

 

ΒΕΤΕΕΚ  

ΑΠΛΕΥΛ  

ΑΥΛΥΜΣ   

ΜΠΑΠΜΘ  

ΑΥΠΡΕΚ  

ΑΝΡΟΕΚΠ  

Αναμενόμενα οφέλη  

στην πανεπιστημιακή 

βαθμίδα 

ΒΕΥΠΑΥΦ        

ΔΗΕΘΝΒΑ  

ΑΥΠΚΠΡ 

ΑΝΧΔΠΚ            

ΔΗΝΠΤ      

 ΜΖΠΕΑΤΕ   

ΒΜΕΦΟΙ     

ΑΥΔΕΠΡ  

ΑΥΠΚΠΡ  

 

Αναμενόμενα 

κοινωνικοοικονομικά 

αποτελέσματα 

 

ΑΠΟΙΒΠΑ           

ΕΥΠΑΣΟΙ  

ΟΙΑΕΝΔΔ       

ΕΞΦΟΙΜ            

ΟΙΑΜΦΜ 

            

ΑΠΟΙΒΠΑ   

ΟΙΑΜΦΜ  

ΟΙΑΕΝΔΔ   

ΑΠΟΙΒΠΑ    

ΟΙΑΕΝΔΔ   

ΕΥΠΑΣΟΙ                 

ΠΙΕΚΕΥΠ                           

                                         

ΑΠΚΟΙΝΑ 

ΑΠΟΙΒΠΑ    

ΟΙΑΕΝΔΔ     

ΑΠΚΟΙΝΑ  

ΟΙΑΕΤΕΙ   

Αναμενόμενα 

παιδαγωγικά οφέλη 

 

ΚΟΛΥΕΚ        

ΠΟΚΑΛΜΘ      

ΑΣΥΝΜΘ       

 ΑΔΗΜΜΘ     

ΑΝΚΡΜΘ           

ΑΠΑΘΑΠ  

ΙΠΚΛΜΘ      

ΑΕΦΕΠΒ              

ΚΟΛΥΕΚ    

ΕΜΓΝΑΛΥ          

ΠΟΚΑΛΜΘ             

ΑΝΚΡΜΘ   

ΑΠΑΘΑΠ                 

 ΜΕΑΓΜΘ          

ΑΕΦΕΠΒ   

ΒΕΜΕΠΕ    

ΚΟΛΥΕΚ    

ΕΜΓΝΑΛΥ    

ΑΔΗΜΜΘ    

ΑΝΚΡΜΘ                    

ΙΠΚΛΜΘ                 

ΑΕΦΕΠΒ                        

ΙΣΟΕΥΚ     

ΑΠΑΘΑΠ                                         

ΚΟΛΥΕΚ 

ΑΔΗΜΜΘ  

ΙΣΟΕΥΚ  

ΜΕΑΓΜΘ  

ΑΠΑΘΑΠ   

ΠΟΚΑΛΜΘ  

ΑΤΕΞΤΕΕ   
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ΠΑΠΡΟΜ       

ΜΕΑΓΜΘ          

 

ΜΕΑΓΜΘ                   

ΠΑΠΡΟΜ    

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

    

Το φαινόμενο  της 

παραπαιδείας  

 

ΚΠΑΚΠΡ      

 

 

ΠΑΦΑΙΠΑ   

ΔΑΠΕΚΑ    

ΠΡΠΑΦΡΟ    

 

 

 

ΠΑΦΑΙΠΑ                    

ΔΑΠΕΚΑ                     

ΚΠΑΚΠΡ      

ΠΡΠΑΦΡΟ    

ΣΠΑΓΔΣ                     

 

 

 

ΚΠΑΚΠΡ  

ΠΑΦΑΙΠΑ  

ΔΑΠΕΚΑ  

Προτάσεις για την 

καταπολέμηση της 

παραπαιδείας 

 

ΚΑΓΝΕΞ      

ΜΑΝΕΛΠΡ        

ΚΑΚΛΑΡ   

ΘΕΠΔΣ    

ΑΝΔΗΕΚ    

ΕΠΑΠΣΧΟ     

ΑΥΑΡΓΠ                      

ΒΕΔΙΕΚΠ                     

ΑΝΔΗΕΚ                    

ΑΛΝΟΟ    

ΜΕΞΠΜΘ                    

ΑΔΕΞΜΘ                    

ΕΔΥΤΡΘΕ     

 

ΔΙΕΙΜΛΥ  

ΚΑΤΡΘΕ      
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1.4.Συγκριτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων με κωδικούς 

 

ΘΕΜ. ΆΞΟΝΕΣ/ 

Κατηγορίες 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Προφίλ 

 

  

1997 

Σχέδιο Νόμου «Ενιαίο 

Λύκειο, πρόσβαση των 

αποφοίτων του στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και άλλες 

διατάξεις» 

Εισηγητική Έκθεση  

(1997EΙEΚ) 

Πρακτικά Βουλής 

28/08/1997 (1997ΠΡΒ1) 

Πρακτικά Βουλής  

2/09/1997 (1997ΠΡΒ2) 

Πρακτικά Βουλής 

3/09/1997 (1997ΠΡΒ3) 

Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου   

(1997ΕΚΣΝ)  

 

 

 

2001 

Σχέδιο Νόμου 

«Ρυθμίσεις θεμάτων 

εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις» 

 

Εισηγητική Έκθεση 

(2001ΕΙΕΚ) 

Πρακτικά Βουλής 

29 /03/2001 

(2001ΠΡΒ1) 

Πρακτικά Βουλής 

3/04/2001(2001ΠΡΒ2

)  

Πρακτικά Βουλής 

29/03/2001 

(2001ΠΡΒ3)  

 

2013 

Σχέδιο Νόμου 

«Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και λοιπές διατάξεις» 

 

Αιτιολογική Έκθεση  

(2013ΑΙΤΕ) 

Πρακτικά Βουλής 

9/09/2013  (2013ΠΡΒ1) 

Πρακτικά Βουλής  

10/09/2013 (2013ΠΡΒ2) 

Πρακτικά Βουλής 

10/09/2013 (2013 ΠΡΒ3) 

Έκθεση Αξιολόγησης  

 (2013ΕΚΑΞ) 

 

 

2015 

Σχέδιο Νόμου 

«Επείγοντα μέτρα για την 

Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 

Σχέδιο Νόμου 

«Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της βίας στον 

αθλητισμό και άλλες 

διατάξεις» (2015ΠΡΒ4) 

 

Πρακτικά Βουλής 

12/05/2015  (2015ΠΡΒ1) 

Πρακτικά Βουλής 

12/05/2015 2015ΠΡΒ2 

Πρακτικά Βουλής 

08/05/2015   (2015ΠΡΒ3) 

Καταργούμενες Διατάξεις 

(2015ΚΑΔΙ) 

Αιτιολογική Έκθεση  

(2015ΑΙΤΕ) 

Έκθεση Αξιολόγησης 

(2015ΕΚΑΞ) 

Πρακτικά Βουλής 
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6/05/2015 (2015ΠΡΒ4) 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

    

Λόγοι ενασχόλησης με το 

ζήτημα 

 

ΕΚΠΣΧΑΚ 1997ΠΡΒ1 

1997ΠΡΒ2 

ΑΔΙΠΡΜΣ  1997ΠΡΒ1 

1997ΕΙΕΚ 

ΕΒΕΠΕΞΣ 1997ΕΙΕΚ 

ΕΚΠΣΧΑΚ 

2001ΠΡΒ1 

ΑΔΙΠΡΜΣ  

2001ΠΡΒ1 

ΕΒΕΠΕΞΣ  

2001ΠΡΒ1 

 

ΕΚΠΣΧΑΚ  2013ΠΡΒ1  

ΑΔΙΠΡΜΣ  2013ΠΡΒ1 

ΤΕΚΟΣΠ   2013ΑΙΤΕ  

ΕΒΕΠΕΞΣ  2013ΑΙΤΕ 

ΑΠΣΕΕΣΤ 2013ΕΚΑΞ 

2013ΠΡΒ1 

  

 

ΤΕΚΟΣΠ 2015ΠΡΒ1 

ΕΒΕΠΕΞΣ  2015ΑΙΤΕ 

Αποτελέσματα των 

προηγούμενων 

εξεταστικών 

συστημάτων  στο χώρο 

της εκπαίδευσης γενικά 

 

 

 

 

ΕΤΟΕΚΣ 1997ΠΡΒ1 

ΑΠΑΕΕΚ 

1997ΠΡΒ11997EΙEΚ  

ΚΑΠΑΓΑΕΙ 1997EΙEΚ 

ΑΠΚΓΠΛ   1997EΙEΚ 

1997ΠΡΒ1 

ΑΠΑΕΕΚ 2001ΠΡΒ1 

ΚΑΠΑΓΑΕΙ2001ΠΡΒ

1 

ΑΠΚΓΠΛ  2001ΠΡΒ1 

2001EΙEΚ  

 

 

ΕΤΟΕΚΣ 2013ΠΡΒ1 

2013ΑΙΤΕ  2013ΠΡΒ3 

2013ΕΚΑΞ   

ΑΠΑΕΕΚ 2013ΑΙΤΕ 

ΚΑΠΑΓΑΕΙ2013ΠΡΒ3 

ΣΥΕΞΜΑΡ2013ΠΡΒ1  

ΑΠΚΓΠΛ  2013ΠΡΒ1 

 

 

ΑΠΑΕΕΚ2015ΠΡΒ1 

ΚΑΠΑΓΑΕΙ 2015ΠΡΒ1 

   

Επιπτώσεις  στη 

λυκειακή βαθμίδα των 

ΥΠΡΟΛΥ 1997EΙEΚ  

ΜΑΘΔΙΑ  1997ΠΡΒ1 

ΥΠΡΟΛΥ 2001ΠΡΒ 

2001ΠΡΒ3 

ΥΠΡΟΛΥ 2013ΑΙΤΕ 

2013ΠΡΒ1 

ΥΠΡΟΛΥ  

ΑΠΑΥΛΥ ΠΡΒ1 2015 
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διαδικασιών πρόσβασης 

στα τριτοβάθμια 

ιδρύματα 

 

ΔΥΚΜΑΛΥ 1997EΙEΚ 

ΑΠΑΠΓΕΚ 1997EΙEΚ 

ΑΚΛΝΘΛ 1997EΙEΚ 

 

 

ΑΠΑΥΛΥ 2001EΙEΚ 

2001ΠΡΒ1  

ΥΛΥΕΜΠ 2001ΠΡΒ1 

 

2013ΠΡΒ32013ΕΚΑΞ   

ΑΠΑΥΛΥ 2013ΑΙΤΕ 

2013ΠΡΒ1 2013ΠΡΒ3 

ΥΠΡΟΕΚ 2013ΑΙΤΕ 

2013ΠΡΒ3 

ΜΛΥΕΞΦΡ 2013ΑΙΤΕ 

2013ΠΡΒ3 2013ΠΡΒ1 

ΕΛΕΝΟΑ 2015ΑΙΤΕ 

ΜΑΘΔΙΑ  2015ΕΚΑΞ 

2015ΠΡΒ1 

ΥΛΥΕΜΠ 2015ΠΡΒ3 

Επιπτώσεις στη 

μορφωτική λειτουργία 

του λυκείου από το 

σύστημα  πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

ΑΠΜΑΓΠ 1997ΠΡΒ1 

ΥΠΟΤΕΕ 1997ΕΙΕΚ 

ΑΠΜΑΓΠ 2001ΠΡΒ1 

ΑΠΛΥΣΠ  2001ΠΡΒ1 

ΕΝΕΞΜΑΘ2001ΠΡΒ

1 

2001ΠΡΒ3  

ΥΠΟΤΕΕ 2001ΠΡΒ1 

ΠΑΔΙΜΑΛ 2013ΑΙΤΕ 

ΑΠΣΠΡΕΞ  2013ΑΙΤΕ   

ΑΠΜΑΓΠ  2013ΠΡΒ1 

ΕΝΕΞΜΑΘ  2013ΠΡΒ1  

ΑΠΛΥΣΠ  2013 ΠΡΒ1 

ΥΠΟΤΕΕ  2013ΑΙΤΕ 

ΠΑΥΤΔΙ 2015ΕΚΑΞ 

ΕΝΕΞΜΑΘ 2015 

ΥΠΟΤΕΕ 2015ΕΚΑΞ 

ΣΔΩΕΚΤΕ 2015ΑΙΤΕ 

Επιπτώσεις του 

συστήματος πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια  στην 

εκπαίδευση των 

μαθητών 

 

ΕΛΠΡΕΚΓΛ 1997EΙEΚ  

ΕΠΑΔΑΠΓΛ 1997EΙEΚ  

ΜΗΧΕΦΔ 

2001ΠΡΒ12001EΙEΚ 

ΕΑΜΧΑΞ 2001ΠΡΒ 

ΦΑΙΒΑΘ 2001ΠΡΒ3 

ΑΠΣΤΜΘΛ 2013ΑΙΤΕ  

ΜΗΧΕΦΔΜ  2013ΠΡΒ1 

2013ΑΙΤΕ  

ΥΠΦΟΡΜ 2013ΕΚΑΞ 

2013ΠΡΒ1  

ΑΝΑΝΤΧΕ 2013ΠΡΒ1 

ΔΥΦΤΡΘ2015ΠΡΒ1 

Οι επιπτώσεις του 

συστήματος  

εισαγωγικών εξετάσεων 

στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

 

ΑΔΚΑΖΗΠΕ 1997ΠΡΒ1 

ΚΛΑΡΕΜΠΡ 1997ΠΡΒ1 

ΑΝΤΣΠΑΓ 1997ΠΡΒ1  

ΑΖΠΣΥΤΕΕ 1997EΙEΚ 

 

 ΑΝΤΣΠΑΓ 2013ΠΡΒ1 

ΑΖΠΣΥΤΕΕ 2013ΑΙΤΕ 

ΥΠΠΑΣΠ 2013ΠΡΒ3 

ΑΔΚΑΖΗΠΕ 2015ΑΙΤΕ   

ΚΛΑΡΕΜΠΡ2015ΑΙΤΕ 

ΕΛΦΠΠΕΥ 2015ΑΙΤΕ  

ΠΕΠΑΤΜΥ2015ΑΙΤΕ2015

ΠΡΒ1 

ΑΠΥΠΥΒΘ 2015ΑΙΤΕ   

Κοινωνικοοικονομικές 

επιπτώσεις των 

συστημάτων πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια 

ΑΝΤΑΞΔΙ 1997EΙEΚ  

ΑΝΚΝΑΔΛ 1997ΕΙΕΚ 

ΜΕΑΠΕΞ  1997ΠΡΒ1  

ΕΠΑΔΑΠΛ 1997EΙEΚ  

ΟΙΕΠΟΙΠΑ  

2001ΠΡΒ1 

ΟΙΕΠΟΙΦΜ  

2001ΠΡΒ1 

ΕΠΑΔΑΠΛ 2013ΠΡΒ1 

ΠΡΚΟΙΝΠΙ 2013ΑΙΤΕ 

ΟΙΕΠΟΙΠΑ 2013ΠΡΒ 

2013ΠΡΒ1   

ΑΝΤΑΞΔI  2015ΠΡΒ1  

ΕΝΚΟΙΑΜ  2015ΠΡΒ1 

ΟΙΕΠΟΙΠΑ  2015ΠΡΒ1 

ΟΙΕΠΟΙΕΚ  2015ΠΡΒ3 
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εκπαίδευση  

 

ΟΙΕΠΟΙΠΑ 1997ΠΡΒ1 

ΕΚΣΥΝΦΜ 1997ΠΡΒ1 

ΠΡΚΟΙΝΠΙ 1997ΕΙΕΚ 

ΕΚΣΥΝΦΜ  

2001ΠΡΒ1  

ΜΕΑΠΕΞ  

2001ΠΡΒ1  

Επιπτώσεις στην 

ψυχοσυναισθηματική 

υγεία των μαθητών 

 

ΑΝΤΕΞΣΥ  1997ΠΡΒ1   

ΠΡΑΓΧΕΞ 1997ΠΡΒ1 

ΑΝΤΕΞΣΥ 2001ΕΙΕΚ 

ΠΡΑΓΧΕΞ 2001EΙEΚ 

ΑΝΤΕΞΣΥ 2013ΠΡΒ1  

ΠΡΑΓΧΕΞ 2013ΑΙΤΕ  

2013ΠΡΒ1 

ΠΡΣΩΥΓ 2013ΠΡΒ1 

ΠΡΨΧΥΓ 2013ΠΡΒ1 

ΑΝΤΕΞΣΥ 2015ΠΡΒ4 

ΠΡΑΓΧΕΞ 2015ΠΡΒ1 

ΠΡΣΩΥΓ 2015ΠΡΒ1 

ΠΡΨΧΥΓ  2015ΠΡΒ1 

 

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

    

Εξαγγελίες ως προς τις  

βασικές αρχές της  

εκπαίδευσης 

  

 

ΔΗΔΩΕΚΠ 

1997ΠΡΒ11997EΙEΚ 

ΙΣΠΡΟΠΑΙ 

1997ΠΡΒ11997EΙEΚ 

ΠΙΑΞΔΗ 1997EΙEΚ 

ΣΕΑΝΘΔ Ι 1997EΙEΚ 

ΕΜΑΝΘΡΠ 1997ΠΡΒ1 

1997EΙEΚ 

ΕΜΚΑΕΛΓΛ 1997EΙEΚ 

ΕΜΓΝΙΣΠΟ 1997ΠΡΒ1 

ΣΕΠΟΚΟΙ  1997EΙEΚ 

ΕΥΜΕΤΟΙΣ  1997EΙEΚ 

1997ΕΙΕΚ 

ΒΕΚΑΓΕΚ 

2001ΠΡΒ1   

ΔΗΔΩΕΚΠ 

2001ΠΡΒ1 

ΙΣΠΡΟΠΑΙ  

2001ΠΡΒ1  

ΣΕΠΟΚΟΙ2001ΠΡΒ1 

 

ΔΗΔΩΕΚΠ 2013ΕΚΑΞ  

ΙΣΠΡΟΠΑΙ 2013ΕΚΑΞ 

ΠΙΑΞΔΗ 2013ΠΡΒ1 

2013ΑΙΤΕ 

ΚΑΕΘΝΘΡΚ 2013ΠΡΒ2 

2013ΑΙΤΕ   

ΣΕΑΝΘΔΙ 2013ΑΙΤΕ 

2013ΠΡΒ1 

ΕΜΑΝΘΡΠ 2013ΠΡΒ1 

ΕΜΚΑΕΛΓΛ 2013ΠΡΒ1   

ΕΜΓΝΙΣΠΟ 2013ΠΡΒ1 

2013ΠΡΒ2  2013ΑΙΤΕ  

ΙΣΕΥΜΑΘΔ  2013ΠΡΒ1 

ΕΜΠΟΠΑ  2013ΠΡΒ1 

ΣΕΠΟΚΟΙ 2013ΑΙΤΕ 

ΔΗΔΩΕΚΠ2015ΠΡΒ1 

ΙΣΠΡΟΠΑΙ 2015ΕΚΑΞ 

ΠΙΑΞΔΗ 2015ΑΙΤΕ 

ΕΜΠΟΠΑ 2015ΠΡΒ3 

ΣΕΑΝΘΔΙ 2015 ΠΡΒ3 
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Εξαγγελίες ως προς τις 

επιδιωκόμενες 

δεξιότητες του μαθητή 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΟΚΥΕ 1997EΙEΚ  

ΔΕΛΔΗΠ 1997EΙEΚ 

 

 

ΠΡΣΥΚΡΙΚ 

2001ΠΡΒ1 2001EΙEΚ 

ΕΜΟΚΥΕ 2001ΠΡΒ1 

ΙΟΑΝΠΡ 2001ΠΡΒ1 

 

ΠΡΣΥΚΡΙΚ 2013ΠΡΒ2 

2013ΑΙΤΕ  

ΠΡΔΗΠΡΙΜ 2013ΑΙΤΕ 

ΕΜΟΚΥΕ 2013ΠΡΒ3 

ΔΕΛΔΗΠ 

2013ΠΡΒ12013ΑΙΤΕ 

ΔΗΣΕΥΠΟ 2013ΠΡΒ1 

2013ΠΡΒ2  

ΙΟΑΝΠΡ 2013ΠΡΒ2 

2013ΑΙΤΕ 2013ΠΡΒ1  

ΑΓΔΟΙΑ 2013ΠΡΒ1  

 

ΔΕΛΔΗΠ 2015ΑΙΤΕ 

ΙΟΑΝΠΡ  2015ΕΚΑΞ 

Εξαγγελίες ως προς το 

ρόλο του λυκείου στην 

προετοιμασία για την  

μετάβαση στην 

τριτοβάθμια 

 

ΑΝΑΛΥΚ 1997ΠΡΒ2 

ΕΦΚΑΙΜ  1997ΠΡΒ1   

ΑΝΕΤΕΧ  1997ΠΡΒ1 

1997EΙEΚ  

ΑΝΑΞΜΘ  1997EΙEΚ  

ΠΡΛΥΕΥΘ 1997ΠΡΒ1  

ΣΥΓΝΡΕΑ 1997ΠΡΒ1 

ΠΑΓΕΥΕ  1997ΠΡΒ1   

ΚΑΔΕΠΡΑΓ 1997ΠΡΒ1 

ΜΑΓΠΚΕΠ 1997ΠΡΒ1    

ΑΠΡΕΚΛΥ 1997ΠΡΒ1 

 

 

ΕΦΚΑΙΜ 2001ΠΡΒ1 

ΑΝΕΤΕΧ 2001ΠΡΒ1 

ΑΝΑΞΜΘ 

2001EΙEΚ2001ΠΡΒ1 

ΠΡΛΥΕΥΘ  

2001ΠΡΒ1 

ΠΡΛΥΜΣΕ  

2001ΠΡΒ1 ΠΑΓΕΥΕ 

2001EΙEΚ  

ΜΑΓΠΚΕΠ 

2001ΠΡΒ1  

 

ΕΦΚΑΙΜ 2013ΠΡΒ1 

ΑΝΕΤΕΧ 2013ΠΡΒ1 

2013ΠΡΒ2 2013ΕΚΑΞ 

2013ΑΙΤΕ 

ΑΝΑΞΜΘ 2013ΑΙΤΕ 

ΠΡΛΥΕΥΘ 2013ΠΡΒ 

ΕΞΙΣΙΣ   2013ΠΡΒ1  

ΣΥΓΝΡΕΑ  2013ΕΚΑΞ  

ΠΑΓΕΥΕ  2013ΠΡΒ1 

2013ΠΡΒ2  2013ΑΙΤΕ  

2013ΕΚΑΞ  2013ΠΡΒ3 

ΚΑΔΕΠΡΑΓ 2013ΠΡΒ2 

2013ΑΙΤΕ  

ΜΑΓΠΚΕΠ 2013ΑΙΤΕ 

ΑΠΡΕΚΛΥ 2013ΠΡΒ1 

 

ΜΑΓΠΚΕΠ 2015ΠΡΒ1   

ΑΝΑΞΜΘ  2015ΕΚΑΞ 

2015ΠΡΒ4 

ΕΞΙΣΙΣ  2015ΑΙΤΕ 

2015ΠΡΒ4 
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ΠΑΑΠΓΝ 2013ΠΡΒ3 

 

Εξαγγελίες ως προς τη 

διάρθρωση των σπουδών 

στο Λύκειο   

 

ΜΟΕΝΛΥ 1997EΙEΚ 

ΠΑΞΔΟΕΣ 1997ΠΡΒ1 

ANATEE 1997EIEK 

 ΜΟΕΝΛΥ 

2001ΠΡΒ1 

ΑΝΑΤΕΕ 2001ΕΙΕΚ 

ΔΙΤΥΛΥ 2013ΠΡΒ3 

ΑΝΑΤΕΕ 2013ΑΙΤΕ   

ΚΑΤΕΤΕΕ  2013ΠΡΒ1 

2013ΑΙΤΕ  2013ΠΡΒ3 

ΔΗΕΝΤΕΕ 2013ΠΡΒ3 

2013ΑΙΤΕ  

ΠΑΞΔΟΕΣ 2013ΠΡΒ1  

ΕΞΠΡΟΣΠ 2013ΕΚΑΞ  

ΑΝΑΡΜΑΠ  2013ΑΙΤΕ 

ΔΙΤΥΛΥ 2015ΠΡΒ1 

ΕΠΚΑΤΕΕ  2015ΚΑΔΙ 

2015ΑΙΤ 

ΔΙΜΘΕΠ 2015ΠΡΒ1 

ΑΠΑΞΔΟΕΣ  2015ΠΡΒ1 

ANATEE AITE2015 

Εξαγγελίες ως προς τη 

διαδικασία απόκτησης 

απολυτηρίου 

 

ΑΠΕΝΛΥ 1997ΠΡΒ1  

ΑΠΑΞΑΔ 

1997EΙEΚ/1997ΠΡΒ1 

ΑΠΣΥΕΞ  1997ΠΡΒ1 

1997ΠΡΒ2 

ΑΠΕΒΓΛ 1997ΠΡΒ1 

1997ΠΡΒ2 

ΑΠΕΞΕΘ 1997ΠΡΒ1 

1997ΠΡΒ2 

ΑΠΕΝΛΥ 2001ΠΡΒ1 

ΑΠΑΞΑΔ 2001ΠΡΒ3 

ΑΠΣΥΕΞ  2001ΠΡΒ2 

ΑΠΕΒΓΛ  2001ΠΡΒ3 

ΑΠΕΞΕΘ  2001ΠΡΒ2 

ΑΠΕΞΧΡ  2001ΠΡΒ1 

 

 

 

ΑΠΑΞΑΔ  2013ΠΡΒ1 

ΑΠΕΞΕΝ  2013ΑΙΤΕ 

2013ΠΡΒ1  

ΑΠΟΕΓΛ  2013ΑΙΤΕ 

2013ΠΡΒ1  2013ΠΡΒ2 

ΟΡΘΕΔΤΘ 2013ΠΡΒ1  

ΘΚΕΘΑΠ  2013ΠΡΒ1 

ΑΠΑΞΑΔ 2015ΠΡΒ1 

ΑΠΕΞΕΝ  2015ΑΙΤΕ 

ΑΠΧΒΑΤ 2015ΠΡΒ1 

ΟΡΘΕΔΙΑ  2015ΠΡΒ1 

2015ΑΙΤΕ  

ΑΠΕΞΧΡ  2015ΑΙΤΕ 

Εξαγγελίες για το 

σύστημα πρόσβασης 

στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 

ΑΣΥΜΔΙ 1997ΠΡΒ1 

ΚΑΝΔΙΠΤΙ 1997EΙEΚ 

1997ΠΡΒ1 1997ΠΡΒ2 

ΧΑΙΝΣΠ 1997EΙEΚ 

1997ΠΡΒ3 

ΕΙΤΡΑΠΛ 

1997EΙEΚ  1997ΠΡΒ2 

ΚΑΚΛΑΡΠ 1997EΙEΚ 

ΕΛΕΙΣΤΙ1997ΠΡΒ2 

ΑΣΥΜΔΙ 2001ΠΡΒ1 

ΚΑΝΔΙΠΤΙ 

2001EΙEΚ  

ΧΑΙΝΣΠ 2001ΠΡΒ1 

2001EΙEΚ 

ΕΙΤΡΑΠΛ  

2001ΠΡΒ3 

ΑΠΑΠΛΕΙΣ  

2001ΠΡΒ1 2001ΠΡΒ3 

ΑΣΥΜΔΙ 2013ΑΙΤΕ 

ΚΑΝΔΙΠΤΙ 2013ΠΡΒ1  

2013ΑΙΤΕ 

ΧΑΙΝΣΠ 2013ΠΡΒ1 

2013ΠΡΒ3 

ΕΙΤΤΡΘΕ 2013ΠΡΒ2 

2013ΑΙΤΕ 2013 ΠΡΒ3  

ΑΠΑΠΛΕΙΣ  2013ΠΡΒ1 

2013ΑΙΤΕ 

ΑΣΥΜΔΙ 2015ΕΚΑΞ 

ΚΑΝΔΙΠΤΙ 2015ΕΚΑΞ 

ΧΑΙΝΣΠ 2015ΕΚΑΞ 

2015ΠΡΒ1 2015ΑΙΤΕ 

ΚΑΤΤΡΘΕ 2015ΑΙΤΕ 

2015ΠΡΒ1  

ΑΠΑΠΛΕΙΣ 2015ΠΡΒ1 

ΔΙΚΛΑΡΠ 2015 
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1997ΠΡΒ1 1997EΙEΚ  

ΠΡΙΣΖΗ  1997ΠΡΒ2  

ΑΞΑΒΣΥΕ 1997ΠΡΒ2  

 ΑΝΑΔΑΞΜ 1997ΠΡΒ1 

ΔΥΑΠΣΕΞ 1997ΠΡΒ1 

ΚΑΕΞΕΙ 1997ΠΡΒ1 

ΕΒΑΥΖΗ 1997ΠΡΒ1 

2001EΙEΚ  

ΠΕΕΙΣΤΙ 2001ΠΡΒ1 

ΔΥΑΠΣΕΞ  

2001ΠΡΒ1 

ΑΝΑΔΑΞΜ 

2001ΠΡΒ1 2001EΙEΚ 

ΑΞΑΒΣΥΕ 

2001ΠΡΒ1/2001EΙEΚ 

ΔΘΕΚΒΘ 2001EIEK 

ΕΒΑΥΖΗ 2001EIEΚ 

ΠΡΒΛΕΙΣ 2013ΑΙΤΕ  

2013ΠΡΒ1 

ΔΙΚΛΑΡΠ 2013ΑΙΤΕ  

ΠΕΕΙΣΤΙ 2013ΠΡΒ1 

ΘΕΚΕΙΤΙ 2013ΠΡΒ1 

ΘΕΚΕΞΤΙ 2013ΠΡΒ1 

ΑΝΑΔΑΞΜ  2013ΠΡΒ1  

ΑΞΑΒΣΥΕ 2013ΠΡΒ1 

ΙΕΘΟΡΕΞ 2013ΑΙΤΕ 

 

Εξαγγελίες για τη 

διαδικασία  πρόσβασης 

στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΧΠΕΠ1997ΠΡΒ1 

1997EΙEΚ 

ΚΑΤΡΚΣΠ1997ΠΡΒ1 

1997EΙEΚ  

ΚΑΜΑΘΒ1997ΠΡΒ1 

ΔΗΠΡΔΕΠ 1997ΠΡΒ1 

ΚΑΔΠΡΜΒ  

1997ΠΡΒ2 1997ΠΡΒ1  

ΧΒΕΠΡΕΤ1997ΠΡΒ1  

ΚΑΣΧΠΕΠ2001ΠΡΒ

1 

ΚΑΤΡΚΣΠ 

2001ΠΡΒ1 

ΚΑΜΑΘΒ2001ΠΡΒ2  

ΤΑΥΔΙΕΞ 2001ΠΡΒ1 

2001EΙEΚ 

ΧΒΕΠΡΕΤ 

2001EΙEΚ2001ΠΡΒ2 

ΚΑΣΧΠΕΠ2013ΠΡΒ1 

ΚΑΤΡΚΣΠ2013ΠΡΒ1 

ΚΑΜΑΘΒ2013ΠΡΒ1 

ΔΗΠΡΕΕΠ2013ΑΙΤΕ 

ΤΑΥΔΙΕΞ 2013ΠΡΒ1  

ΕΙΕΞΜΕΝΔ2013ΠΡΒ1 

2013ΑΙΤΕ 

ΧΒΕΠΡΕΤ 

2013ΠΡΒ12013ΠΡΒ3 

ΚΑΣΧΠΕΠ2015ΑΙΤΕ 

ΚΑΤΡΚΣΠ2015ΑΙΤΕ  

ΚΑΜΑΘΒ2015ΑΙΤΕ 

ΔΗΠΡΔΕΠ 2015ΑΙΤΕ  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

    

Αναμενόμενα οφέλη στη  

λειτουργία του λυκείου 

 

ΒΕΓΕΝΠ 1997EΙEΚ  

ΒΕΤΕΕΚ 1997EΙEΚ 

ΑΠΛΕΥΛ1 997EΙEΚ 

ΒΕΓΕΝΠ 2001ΠΡΒ1 

ΒΕΤΕΕΚ 2001ΠΡΒ1 

ΑΠΛΕΥΛ 2001ΠΡΒ1 

ΒΕΓΕΝΠ2013ΠΡΒ1 

ΒΕΤΕΕΚ 2013ΠΡΒ1 

ΑΠΛΕΥΛ 2013ΠΡΒ1 

ΒΕΓΕΝΠ 2015ΑΙΤΕ   

ΒΕΤΕΕΚ 2015ΑΙΤΕ 

ΑΠΛΕΥΛ2 015ΑΙΤΕ 
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ΑΥΛΥΣ 1997ΠΡΒ1 

ΑΝΑΛΥΚ1997ΠΡΒ2 

ΑΝΔΙΕΚΠ 1997ΠΡΒ2 

1997ΠΡΒ1 

ΑΝΡΟΕΚΠ 1997ΠΡΒ2 

ΑΞΧΡΛΥΚ 1997ΠΡΒ1 

1997ΠΡΒ3 

 

ΑΥΛΥΜΣ 2001ΠΡΒ1 

ΑΝΑΛΥΚ 2001ΠΡΒ1 

ΑΠΕΞΔΙ 2001ΠΡΒ1 

ΑΥΠΡΕΚ 2001ΕΙΕΚ 

ΑΥΛΥΣ  2013ΠΡΒ1 

ΑΝΑΛΥΚ 2013ΠΡΒ 

ΑΠΡΕΙΛΥ 2013ΠΡΒ1 

ΑΝΔΙΕΚΠ 2013ΠΡΒ3 

ΑΝΡΟΕΚΠ 2013ΠΡΒ1 

ΕΔΙΠΕΜ  2013ΠΡΒ1 

ΜΠΑΠΜΘ 2013ΑΙΤΕ 

 

ΑΥΛΥΜΣ  ΠΡΒ1 2015   

ΜΠΑΠΜΘ 2015ΠΡΒ1  

ΑΥΠΡΕΚ 2015ΠΡΒ1 

ΑΝΡΟΕΚΠ 2015 ΠΡΒ3 

Αναμενόμενα οφέλη  

στην πανεπιστημιακή 

βαθμίδα 

ΒΕΥΠΑΥΦ  1997EΙEΚ  

ΔΗΕΘΝΒΑ 1997ΕΙΕΚ 

1997ΠΡΒ3 

ΑΥΠΚΠΡ 

1997EΙEΚ 1997ΠΡΒ1 

1997ΠΡΒ3 

ΑΝΧΔΠΚ  1997ΠΡΒ1 

1997EΙEΚ 

ΔΗΝΠΤ 1997ΠΡΒ1 

 ΜΖΠΕΑΤΕ  2013AITE 

ΒΜΕΦΟΙ  2013ΠΡΒ1 

ΑΥΔΕΠΡ 2015ΠΡΒ1 

2015ΑΙΤΕ  

ΑΥΠΚΠΡ 2 015ΑΙΤΕ 

 

Αναμενόμενα 

κοινωνικοοικονομικά 

αποτελέσματα 

 

ΑΠΟΙΒΠΑ 1997ΠΡΒ1 

1997EΙEΚ 

ΕΥΠΑΣΟΙ 1997E ΙEΚ 

1997ΠΡΒ1    

ΟΙΑΕΝΔΔ  1997ΠΡΒ1 

ΕΞΦΟΙΜ 1997ΠΡΒ2  

1997ΠΡΒ1 

ΟΙΑΜΦΜ 

1997ΠΡΒ1  1997ΠΡΒ2  

ΑΠΟΙΒΠΑ 

2001ΠΡΒ1 

ΟΙΑΜΦΜ 2001 

ΠΡΒ1 

ΟΙΑΕΝΔΔ 2001ΠΡΒ1 

ΑΠΟΙΒΠΑ 

2013ΠΡΒ12013ΕΚΑΞ  

ΟΙΑΕΝΔΔ  2013ΠΡΒ3  

ΕΥΠΑΣΟΙ 2013ΑΙΤΕ 

ΠΙΕΚΕΥΠ  2013ΕΚΑΞ  

2013ΕΚΑΞ  2013ΠΡΒ3 

ΑΠΚΟΙΝΑ 

ΑΠΟΙΒΠΑ    

ΟΙΑΕΝΔΔ  2015ΕΚΑΞ  

2015ΠΡΒ1   

ΑΠΚΟΙΝΑ 2015ΑΙΤΕ 

2015ΠΡΒ1 2015ΕΚΑΞ 

ΟΙΑΕΤΕΙ  2015ΠΡΒ3 

 

Αναμενόμενα 

παιδαγωγικά οφέλη 

 

ΚΟΛΥΕΚ 1997EΙEΚ   

ΠΟΚΑΛΜΘ 1997EΙEΚ 

ΑΣΥΝΜΘ  1997ΠΡΒ1 

ΚΟΛΥΕΚ 2001ΕΙΕΚ 

ΕΜΓΝΑΛΥ 

2001EΙEΚ 

ΚΟΛΥΕΚ 2013ΠΡΒ1 

ΕΜΓΝΑΛΥ 2013ΠΡΒ1 

ΑΔΗΜΜΘ 2013ΠΡΒ1 

ΚΟΛΥΕΚ2015 

ΑΔΗΜΜΘ 2015ΑΙΤΕ 

ΙΣΟΕΥΚ 2015ΕΚΑΞ 
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1997ΠΡΒ1 1997EΙEΚ  

ΑΔΗΜΜΘ1997EΙEΚ 

ΑΝΚΡΜΘ 1997ΠΡΒ1 

1997EΙEΚ 

ΑΠΑΘΑΠ 1997ΠΡΒ3 

ΙΠΚΛΜΘ 1997EΙEΚ 

ΑΕΦΕΠΒ 1997ΠΡΒ1 

1997EΙEΚ    

ΠΑΠΡΟΜ  1997EΙEΚ 

ΜΕΑΓΜΘ 

1997EΙEΚ1997ΠΡΒ1 

ΠΟΚΑΛΜΘ 

2001ΠΡΒ1 2001EΙEΚ  

ΑΝΚΡΜΘ 2001ΠΡΒ1 

ΑΠΑΘΑΠ  

2001ΠΡΒ1 2001EΙEΚ     

 ΜΕΑΓΜΘ 

2001EΙEΚ 

ΑΕΦΕΠΒ 2001ΠΡΒ1 

ΒΕΜΕΠΕ  2001ΠΡΒ1 

ΑΝΚΡΜΘ 2013ΠΡΒ3 

ΙΠΚΛΜΘ 2013ΑΙΤΕ 

ΑΕΦΕΠΒ ΑΙΤΕ2013   

ΙΣΟΕΥΚ  2013ΠΡΒ1 

ΑΠΑΘΑΠ   2013ΑΙΤΕ 

2013ΠΡΒ3 2013ΠΡΒ1 

ΜΕΑΓΜΘ 

2013ΑΙΤΕ2013ΠΡΒ1 

ΠΑΠΡΟΜ 2013ΠΡΒ1 

ΜΕΑΓΜΘ 2015ΠΡΒ1 

ΑΠΑΘΑΠ  2015ΕΚΑΞ 

ΠΟΚΑΛΜΘ 2015ΕΚΑΞ 

ΑΤΕΞΤΕΕ  2015ΠΡΒ3 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

    

Το φαινόμενο  της 

παραπαιδείας 

ΚΠΑΚΠΡ 1997EΙEΚ 

 

 

ΠΑΦΑΙΠΑ 

2001ΠΡΒ1 

ΔΑΠΕΚΑ  2001ΠΡΒ1 

ΠΡΠΑΦΡΟ 

2001ΠΡΒ1  

 

 

 

ΠΑΦΑΙΠΑ 2013ΠΡΒ3 

ΔΑΠΕΚΑ  2013ΠΡΒ3 

ΚΠΑΚΠΡ  2013ΠΡΒ1  

ΠΡΠΑΦΡΟ 2013ΠΡΒ1 

ΣΠΑΓΔΣ  2013ΠΡΒ3 

 

ΚΠΑΚΠΡ 2015ΠΡΒ1 

ΠΑΦΑΙΠΑ 2015ΠΡΒ4 

ΔΑΠΕΚΑ 2015ΠΡΒ3 

Προτάσεις για την 

καταπολέμηση της 

παραπαιδείας 

 

ΚΑΓΝΕΞ 1997ΠΡΒ2 

ΜΑΝΕΛΠΡ 1997EΙEΚ   

ΚΑΚΛΑΡ  1997ΕΙΕΚ 

 

ΘΕΠΔΣ 2001ΠΡΒ1 

ΑΝΔΗΕΚ  2001ΠΡΒ1 

ΕΠΑΠΣΧΟ 2013ΠΡΒ1  

ΑΥΑΡΓΠ  2013ΠΡΒ3  

ΒΕΔΙΕΚΠ 2013ΠΡΒ3  

ΑΝΔΗΕΚ2013ΠΡΒ3  

ΔΙΕΙΜΛΥ 2015ΠΡΒ1 

ΚΑΤΡΘΕ  2015ΠΡΒ1    
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ΑΛΝΟΟ 2013ΠΡΒ1 

ΜΕΞΠΜΘ 2013ΠΡΒ3 

ΑΔΕΞΜΘ 2013ΠΡΒ3 

ΕΔΥΤΡΘΕ 2013ΠΡΒ1  

 



 

125 
 

1.5.Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 

ΘΕΜ. ΆΞΟΝΕΣ/ Κατηγορίες ΚΩΔΙΚΟΙ 

Προφίλ 

 
 

2013 

Σχέδιο Νόμου 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 

Αιτιολογική Έκθεση (2013ΑΙΤΕ) 

Έκθεση Αξιολόγησης (ΕΚΑΞ2013) 

 Πρακτικά Βουλής(2013ΠΡΒ1 

9/09/2013)                

Πρακτικά Βουλής (2013ΠΒ2)                        

10/09/2013  

Πρακτικά Βουλής(2013 ΠΡΒ3) 

10/09/2013  
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Λόγοι ενασχόλησης με το ζήτημα 

 

 

ΕΚΠΣΧΑΚ    

ΑΔΙΠΡΜΣ   

ΤΕΚΟΣΠ     

ΕΒΕΠΕΞΣ   

ΑΠΣΕΕΣΤ  

Αποτελέσματα των προηγούμενων 

εξεταστικών συστημάτων  στο χώρο 

της εκπαίδευσης γενικά 

ΕΤΟΕΚΣ  

ΑΠΑΕΕΚ  

ΚΑΠΑΓΑΕΙ 

ΣΥΕΞΜΑΡ  

ΑΠΚΓΠΛ   

Επιπτώσεις  στη λυκειακή βαθμίδα 

των διαδικασιών πρόσβασης στα 

τριτοβάθμια ιδρύματα 

ΥΠΡΟΛΥ  

ΑΠΑΥΛΥ  

ΥΠΡΟΕΚ  

ΜΛΥΕΞΦΡ 
Επιπτώσεις στη μορφωτική 

λειτουργία του λυκείου από το 

σύστημα  πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

ΠΑΔΙΜΑΛ  

ΑΠΣΠΡΕΞ   

ΑΠΜΑΓΠ   

ΕΝΕΞΜΑΘ   

ΑΠΛΥΣΠ   

ΥΠΟΤΕΕ   
Επιπτώσεις του συστήματος 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια  στην 

εκπαίδευση των μαθητών 

ΑΠΣΤΜΘΛ   

ΜΗΧΕΦΔΜ  

ΥΠΦΟΡΜ   

ΑΝΑΝΤΧΕ 
Επιπτώσεις του συστήματος  

εισαγωγικών εξετάσεων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

ΑΝΤΣΠΑΓ  

ΑΖΠΣΥΤΕΕ  

ΥΠΠΑΣΠ 
Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 

των συστημάτων πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση  

ΕΠΑΔΑΠΛ                         

ΠΡΚΟΙΝΠΙ                 

ΟΙΕΠΟΙΠΑ                       
Επιπτώσεις στην 

ψυχοσυναισθηματική υγεία των 

μαθητών 

  

ΑΝΤΕΞΣΥ  

ΠΡΑΓΧΕΞ  

ΠΡΣΩΥΓ    

ΠΡΨΧΥΓ    
ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Εξαγγελίες ως προς τις  βασικές 

αρχές της  εκπαίδευσης 

  

ΔΗΔΩΕΚΠ                          

ΙΣΠΡΟΠΑΙ                         

 ΠΙΑΞΔΗ                   
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 ΚΑΕΘΝΘΡΚ                                           

ΣΕΑΝΘΔΙ                    

ΕΜΑΝΘΡΠ    

ΕΜΚΑΕΛΓΛ      

ΕΜΓΝΙΣΠΟ                                              

ΙΣΕΥΜΑΘΔ     

ΕΜΠΟΠΑ     

ΣΕΠΟΚΟΙ                 
Εξαγγελίες ως προς τις 

επιδιωκόμενες δεξιότητες του 

μαθητή 

 

  

ΠΡΣΥΚΡΙΚ                                          

ΠΡΔΗΠΡΙΜ                 

ΕΜΟΚΥΕ                    

ΔΕΛΔΗΠ                   

ΔΗΣΕΥΠΟ                             

ΙΟΑΝΠΡ                                             

ΑΓΔΟΙΑ     
Εξαγγελίες ως προς το ρόλο του 

λυκείου στην προετοιμασία για την  

μετάβαση στην τριτοβάθμια 

  

ΕΦΚΑΙΜ    

ΑΝΕΤΕΧ                                           

ΑΝΑΞΜΘ                 

ΠΡΛΥΕΥΘ  

ΕΞΙΣΙΣ       

ΣΥΓΝΡΕΑ                           

 ΠΑΓΕΥΕ                                                                  

ΚΑΔΕΠΡΑΓ            

ΜΑΓΠΚΕΠ                 

ΑΠΡΕΚΛΥ    

ΠΑΑΠΓΝ                    
Εξαγγελίες ως προς τη διάρθρωση 

των σπουδών στο Λύκειο   

  

ΔΙΤΥΛΥ                    

ΑΝΑΤΕΕ                   

ΚΑΤΕΤΕΕ                                         

ΔΗΕΝΤΕΕ                                     

ΠΑΞΔΟΕΣ     

ΕΞΠΡΟΣΠ                          

ΑΝΑΡΜΑΠ                  
Εξαγγελίες ως προς τη διαδικασία 

απόκτησης απολυτηρίου 

  

ΑΠΑΞΑΔ     

ΑΠΕΞΕΝ                      

ΑΠΟΕΓΛ                                              

ΟΡΘΕΔΤΘ     

ΘΚΕΘΑΠ     
 

Εξαγγελίες για το σύστημα 

πρόσβασης στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

  

 

ΑΣΥΜΔΙ                 

ΚΑΝΔΙΠΤΙ                     

ΧΑΙΝΣΠ     

ΕΙΤΤΡΘΕ                  

ΑΠΑΠΛΕΙΣ                     

ΠΡΒΛΕΙΣ                     

ΔΙΚΛΑΡΠ                  

ΠΕΕΙΣΤΙ    

ΘΕΚΕΙΤΙ    

ΘΕΚΕΞΤΙ    

ΑΝΑΔΑΞΜ      

ΑΞΑΒΣΥΕ    

ΙΕΘΟΡΕΞ                 
Εξαγγελίες για τη διαδικασία  

πρόσβασης στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 

  

ΚΑΣΧΠΕΠ   

ΚΑΤΡΚΣΠ   

ΚΑΜΑΘΒ   

ΔΗΠΡΕΕΠ                

ΤΑΥΔΙΕΞ     

ΕΙΕΞΜΕΝΔ                   

ΧΒΕΠΡΕΤ    
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
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ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Αναμενόμενα οφέλη στη  λειτουργία 

του λυκείου 

  

ΒΕΓΕΝΠ   

ΒΕΤΕΕΚ    

ΑΠΛΕΥΛ    

ΑΥΛΥΣ     

ΑΝΑΛΥΚ  

ΑΠΡΕΙΛΥ    

ΑΝΔΙΕΚΠ  

ΑΝΡΟΕΚΠ    

ΕΔΙΠΕΜ     

ΜΠΑΠΜΘ                 
Αναμενόμενα οφέλη  στην 

πανεπιστημιακή βαθμίδα 

ΜΖΠΕΑΤΕ   

ΒΜΕΦΟΙ     
Αναμενόμενα κοινωνικοοικονομικά 

αποτελέσματα 

  

ΑΠΟΙΒΠΑ    

ΟΙΑΕΝΔΔ   

ΕΥΠΑΣΟΙ                 

ΠΙΕΚΕΥΠ                           

Αναμενόμενα παιδαγωγικά οφέλη 

  

ΚΟΛΥΕΚ    

ΕΜΓΝΑΛΥ    

ΑΔΗΜΜΘ    

ΑΝΚΡΜΘ                    

ΙΠΚΛΜΘ   

ΑΕΦΕΠΒ                        

ΙΣΟΕΥΚ     

ΑΠΑΘΑΠ                                         

ΜΕΑΓΜΘ                   

ΠΑΠΡΟΜ                

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Το φαινόμενο  της παραπαιδείας  

  

 

ΠΑΦΑΙΠΑ                    

ΔΑΠΕΚΑ                     

ΚΠΑΚΠΡ      

ΠΡΠΑΦΡΟ    

ΣΠΑΓΔΣ                     

Προτάσεις για την καταπολέμηση 

της παραπαιδείας 
ΕΠΑΠΣΧΟ     

ΑΥΑΡΓΠ                      

ΒΕΔΙΕΚΠ                     

ΑΝΔΗΕΚ                    

ΑΛΝΟΟ    

ΜΕΞΠΜΘ                    

ΑΔΕΞΜΘ                    

ΕΔΥΤΡΘΕ     
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