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Εισαγωγή 
Ο κλάδος της εκπαίδευσης (όλων των βαθµίδων) έχει αποτελέσει κατά καιρούς και 

εξακολουθεί να αποτελεί αντικείµενο ποικίλων µελετών και ερευνών. Πρόκειται για ένα 

τοµέα που επηρεάζεται από τις πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις κάθε χώρας 

και ταυτόχρονα όµως τις επηρεάζει.  

Είναι ένας τοµέας που προσελκύει το ενδιαφέρον µεγάλου ποσοστού πολιτών ως 

κύρια απασχόληση, καθώς στους κόλπους του περιλαµβάνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών 

αντικειµένων και ειδικοτήτων. Τα µαθηµατικά, η φυσική, η χηµεία, η βιολογία, η φιλολογία, 

οι ξένες γλώσσες είναι ορισµένα µόνο από τα αντικείµενα αυτά που καλούνται οι 

εκπαιδευτικοί να διδάξουν στα παιδιά.  

Οι διαδικασίες πρόσληψης των πτυχιούχων στα σχολεία κατά καιρούς αλλάζουν. 

Άλλοτε µέσω εξετάσεων, άλλοτε µέσω ειδικής λίστας, άλλοτε µέσω αιτήσεων και 

συγκέντρωσης µορίων, γίνεται η επιλογή των εκπαιδευτικών στις διάφορες βαθµίδες της 

εκπαίδευσης. Ο κλάδος των πτυχιούχων ξένων γλωσσών είναι αναµφισβήτητα ένας εξ’ 

αυτών που αντιµετωπίζει διαχρονικά σηµαντικά προβλήµατα. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν πανεπιστηµιακά τµήµατα ξένων γλωσσών αλλά και ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια απ’ όπου ετησίως αποφοιτεί σηµαντικός αριθµός πτυχιούχων. Η ροή των 

πτυχιούχων αυτών στη δηµόσια εκπαίδευση επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις 

απαιτούµενες ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στα σχολεία, που ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα τα τελευταία έτη αυξοµειώνονται, βάσει πολιτικών αποφάσεων. 

Το βέβαιο είναι πως η εκµάθηση ξένων γλωσσών είναι πολύ σηµαντική και για τις 

τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης και ο αριθµός διδασκαλίας αυτών εξαρτάται ουσιαστικά 

από τους στόχους της εκπαίδευσης. 
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∆οµή ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

Η παρούσα ∆ιπλωµατική Εργασία αναπτύσσεται συνολικά σε έξι κεφάλαια, µέσα από 

τα οποία γίνεται εκτενής ανάλυση του θέµατος που πραγµατεύεται.  

Κύριο θέµα του πρώτου κεφαλαίου είναι η δηµόσια εκπαίδευση, από την οπτική γωνία 

της ανανέωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Εδώ αναφέρονται γενικά στοιχεία για τον 

τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και τον τρόπο που 

προσλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί σε αυτήν. Παράλληλα γίνεται µελέτη του ρόλου των 

ξένων γλωσσών στα ελληνικά σχολεία και της σηµαντικότητας τους. 

Το πολιτικό πλαίσιο που ορίζει γενικά τις κατευθυντήριες γραµµές στην εκπαίδευση 

και ειδικότερα στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι θέµα του δεύτερου κεφαλαίου. Τα 

στοιχεία που αναλύονται στην ενότητα αυτή αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο και την 

Ευρώπη. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται αποκλειστικά στους πτυχιούχους ξένων γλωσσών. Εδώ 

αναλύονται ζητήµατα σχετικά µε: την κατάρτιση και αξιολόγηση τους, το υφιστάµενο 

καθεστώς προσλήψεων, τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, καθώς και ποικίλα σχετικά 

ερευνητικά και στατιστικά δεδοµένα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήµατα της ∆ιπλωµατικής 

εργασίας καθώς και η µεθοδολογία της έρευνας που περιγράφει τις πηγές, τα µέσα και τις 

µεθόδους συλλογής όλων των απαραίτητων δεδοµένων. Έπειτα  παρουσιάζονται τα στοιχεία 

της έρευνας που αφορούν τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών, τόσο αναφορικά µε την 

κανονιστική τους διάσταση (νόµοι και λοιπά κανονιστικά κείµενα), όσο και µε τη 

πραγµατολογική τους διάσταση (ροές εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στη δηµόσια 

εκπαίδευση). Στην τελευταία υπό-ενότητα του κεφαλαίου αυτού, παραθέτονται και κάποιες 

εκτιµήσεις σχετικά µε τις µελλοντικές εξελίξεις του κλάδου των εκπαιδευτικών ξένων 

γλωσσών, τις προσλήψεις και γενικότερα την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 

Η υφιστάµενη κατάσταση και η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στην εκπαίδευση 

και τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών (γενικά) και των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών 

ειδικότερα παρουσιάζεται στο πέµπτο κεφάλαιο.  

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παραθέτονται τα συνολικά 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εξέταση του εν λόγω θέµατος, καθώς και ορισµένες 

προτάσεις κυρίως για µελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

1.1  Γενικά στοιχεία 

Ο όρος εκπαίδευση προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήµα παιδεύω και έχει την 

έννοια του µορφώνω και διαπαιδαγωγώ. Περιλαµβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που 

στόχο έχουν να επιδράσουν στη σκέψη, τη συµπεριφορά και τη σωµατική αγωγή ενός 

ατόµου. Μέσω των ποικίλων εκπαιδευτικών διαδικασιών, τα άτοµα αποκτούν γνώσεις, 

δεξιότητες, ικανότητες και αξίες όπως ηθική, αίσθηση του δικαίου, υπευθυνότητα κ.α. Η 

εκπαίδευση επιτυγχάνεται µε συγκεκριµένες µεθόδους, µε ειδικά σχεδιασµένα 

προγράµµατα και βάσει συγκεκριµένων µαθησιακών στόχων. 

Η εκπαίδευση ως δηµόσιο αγαθό είναι επιβεβαιωµένη εδώ και πολλά χρόνια. Πολλές 

µελέτες υποστηρίζουν πως το εύρος και η ποιότητα της καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη µας χώρας. Γενικά η εκπαίδευση ωφελεί 

τόσο το άτοµο που τη λαµβάνει όσο και την κοινωνία µέσα στην οποία εντάσσεται και 

δραστηριοποιείται (Μαραβέγιας, 2014). 

Για πολλές χώρες η δηµόσια εκπαίδευση αποτελεί αγαθό υψηλής ποιότητας µέσω του 

οποίου επιτυγχάνονται – βάσει του  Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) - υψηλά ποσοστά κοινωνικής κινητικότητας. Σε κάποιες άλλες χώρες συνυπάρχουν 

δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Το ζήτηµα της δωρεάν εκπαίδευσης και της ποιότητας 

της έχει τεθεί ως βασικό θέµα συζήτησης πολλές φορές µέχρι σήµερα. Σε χώρες όπως την 

Ελλάδα η δηµόσια εκπαίδευση δεν είναι απόλυτα δωρεάν, καθώς το κόστος ποικίλων 

µορφών υποστηρικτικής διδασκαλίας είναι αρκετά υψηλό. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της 

εκµάθησης ξένων γλωσσών η ιδιωτική και υποστηρικτική εκπαίδευση κατέχει τα σκήπτρα 

(Μαραβέγιας, 2014). 

Αναµφίβολα όµως τα τελευταία χρόνια η υφιστάµενη οικονοµική κρίση που πλήττει 

τις χώρες διεθνώς, και ιδιαίτερα την Ελλάδα, έχει επηρεάσει την ποιότητα των παρεχόµενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών και έχει προκαλέσει πολυάριθµα οικονοµικά, διοικητικά και 

οργανωτικά προβλήµατα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα κάθε χώρας. Συγκεκριµένα, η 

λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος πραγµατοποιείται µε περικοπές 

περίπου 50% και οι αµοιβές των εκπαιδευτικών έχουν µειωθεί κατά περίπου 40%.  

Παρόλα αυτά, πολλές σύγχρονες µελέτες έχουν αποδείξει πως οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται σε δηµόσια σχολεία έχουν πολλά προσόντα, σηµαντική εµπειρία και υψηλή 

κατάρτιση. Τα δηµόσια σχολεία µπορούν να στηρίξουν πλήθος δραστηριοτήτων και 
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χαρακτηρίζονται για την πολυποικιλότητα τους λόγω του αριθµού και των χαρακτηριστικών 

των µαθητών που φοιτούν σε αυτά. 

 

1.2  Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο 

H εκπαίδευση αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κύριο µέσο προώθησης 

πολιτικών και πολιτιστικών στόχων. Βάσει των αποφάσεων που πάρθηκαν στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της Λισσαβόνας στις 23-24/3/2000, στρατηγικός στόχος τέθηκε για τα κράτη 

µέλη η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και δυναµικότητας της οικονοµίας, της γνώσης στο 

πλαίσιο της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής. 

Βάσει αυτού, απαραίτητη κρίθηκε η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Ειδικότερα το συµβούλιο της Στοκχόλµης ανέδειξε τρεις βασικούς στόχους: 

� τη βελτίωση του συστήµατος εκπαίδευσης ως προς την ποιότητα και αποδοτικότητα του. 

� τη διευκόλυνση των διαδικασιών πρόσβασης όλων των πολιτών στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα. 

� το άνοιγµα της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλο τον πληθυσµό. 

Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού (Α.Μ.Σ.) που 

στηρίζει τη συνεργασία των κρατών µελών της Ε.Ε. Πρόκειται για ένα µέσο στρατηγικής 

του Συµβουλίου της Λισσαβόνας (2000), στο πλαίσιο σύγκλισης των πολιτικών των κρατών 

προς επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Ειδικότερα σε θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση, 

η Α.Μ.Σ. αναδεικνύει τη σηµαντικότητα της προώθησης εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων 

όχι σε εθνικό αλλά σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο.  

Ο ρόλος των επενδύσεων στην εκπαίδευση, µέσω της µελέτης των εισροών και 

εκροών αυτής είναι καθοριστικός. Η δηµόσια χρηµατοδότηση, η υλικοτεχνική υποδοµή, το 

απασχολούµενο ανθρώπινο δυναµικό είναι ορισµένοι µόνο παράγοντες που επιδρούν στο 

τελικό αποτέλεσµα και συνδράµουν στην πρόοδο, την σύγκλιση καθώς και τη συνοχή των 

συστηµάτων εκπαίδευσης. 

 

1.3  Εξέλιξη της δηµόσιας χρηµατοδότησης 

Η χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης περιλαµβάνεται στο πλαίσιο των εισροών και 

επενδύσεων αυτής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβόνα (2000) πρότεινε την αύξηση 

των επενδύσεων για την εκπαίδευση, κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων των πολιτών.  
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Η διαχρονική εξέλιξη αναφορικά µε τη δηµόσια χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης (για 

όλα τα επίπεδα) του έτους 2007 για διάφορα κράτη µέλη της Ε.Ε. παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Ποσοστό επί του Α.Ε.Π δηµοσίων δαπανών Ευρωπαϊκών Χωρών για την 

εκπαίδευση (έτη 2002 – 2011) 

 

 

 

Ο ευρωπαϊκός µέσος όρος των δαπανών της εκπαίδευσης ως ποσοστό του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το χρονικό διάστηµα 2002-2011 ήταν 5,00%. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως οι χώρες που παρουσίασαν ποσοστά δαπανών χαµηλότερα εκ 

του µέσου όρου ήταν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, το Λιχτενστάιν, η Ρουµανία, η Σλοβακία, η 

Χώρα / Έτος 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Μεταβολή 
δεκαετίας

Αυστρία 5,68 5,53 5,48 5,44 5,4 5,33 5,47 5,98 5,91 5,8 2.11%
Βέλγιο 6,09 6,02 5,95 5,92 5,98 6,00 6,43 6,57 6,58 6,55 7.55%
Βουλγαρία 3,94 4,09 4,4 4,25 4,04 3,88 4,44 4,58 4,1 3,82 -3.05%
Γαλλία 5,9 5,92 5,8 5,67 5,61 5,62 5,62 5,9 5,86 5,68 -3.73%
Γερµανία 4,72 4,74 4,62 4,57 4,43 4,49 4,57 5,06 5,08 4,98 5.51%
∆ανία 8,44 8,33 8,43 8,3 7,97 7,81 7,68 8,74 8,81 8,75 3.67%
Ελβετία 5,57 5,72 5,55 5,52 5,28 4,88 4,95 5,36 5,22 5,28 -5.21%
Ελλάδα 3,57 3,56 3,83 4,09 3,11 3,08 3,2 3,27 3,63 3,00 -15.97%
Εσθονία 5,47 5,29 4,92 4,88 4,7 4,72 5,61 6,03 5,66 5,16 -5.67%
Ηνωµένο Βασίλειο 5,06 5,21 5,12 5,31 5,38 5,29 5,28 5,56 6,15 5,98 18.18%
Ιρλανδία 4,27 4,35 4,66 4,72 4,73 4,92 5,67 6,43 6,41 6,15 44.03%
Ισλανδία 6,79 7,7 7,47 7,59 7,55 7,36 7,56 7,81 7,6 7,36 8.39%
Ισπανία 4,25 4,28 4,25 4,23 4,26 4,34 4,62 5,02 4,98 4,82 13.41%
Ιταλία 4,6 4,72 4,56 4,41 4,67 4,27 4,56 4,7 4,5 4,29 -6.74%
Κροατία 3,71 3,93 3,87 3,98 4,04 4,02 4,32 4,42 4,31 4,21 13.48%
Κύπρος 6,6 7,37 6,77 6,95 7,02 6,95 7,45 7,98 7,92 7,87 19.24%
Λάτβια 6,6 5,58 5,12 5,14 5,13 5,07 5,71 5,59 4,96 4,96 -24.85%
Λιθουανία 5,81 5,14 5,17 4,88 4,82 4,64 4,88 5,64 5,36 5,17 -11.02%
Λίχτενσταϊν 2,96 2,46 2,43 2,29 2,05 1,92 2,05 2,9 2,68 2,53 -14.53%
Λουξεµβούργο 3,79 3,77 3,87 3,78 3,41 3,15 : : : : -
Μάλτια 4,22 4,48 4,66 6,58 6,45 6,18 5,72 5,32 6,74 7,96 88.63%
Νορβηγία 7,58 7,55 7,42 6,97 6,49 6,66 6,4 7,24 6,87 6,66 -12.14%
Ολλανδία 5,22 5,47 5,5 5,53 5,5 5,32 5,5 5,95 5,98 5,93 13.60%
Ουγγαρια 5,39 5,91 5,44 5,46 5,44 5,29 5,1 5,12 4,9 4,71 -12.62%
Π.Γ.Μ.∆ 3,35 3,3 : : : : : : : : -
Πολωνία 5,41 5,35 5,41 5,47 5,25 4,91 5,08 5,09 5,17 4,94 -8.69%
Πορτογαλία 5,33 5,38 5,1 5,21 5,07 5,1 4,89 5,79 5,62 5,27 -1.13%
Ρουµανία 3,51 3,45 3,28 3,48 : 4,25 : 4,24 3,53 3,07 -12.54%
Σλοβακία 4,31 4,3 4,19 3,85 3,8 3,62 3,61 4,09 4,22 4,06 -5.80%
Σλοβενία 5,76 5,8 5,74 5,73 5,72 5,15 5,2 5,69 5,68 5,68 -1.39%
Σουηδία 7,36 7,21 7,09 6,89 6,75 6,61 6,76 7,26 6,98 6,82 -7.34%
Τουρκία 2,82 2,96 3,12 : 2,86 : : : : 4,07 44.33%
Τσεχία 4,15 4,32 4,2 4,08 4,42 4,05 3,92 4,36 4,25 4,51 8.67%
Φιλανδία 6,22 6,43 6,42 6,3 6,18 5,9 6,1 6,81 6,85 6,76 8.68%
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Τουρκία και η Τσεχία. Συγκεκριµένα για την Ελλάδα αν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός 

ότι το Α.Ε.Π έχει υποστεί µείωση κατά 25% από το 2009 έως το 2014, η χρηµατοδότηση σε 

απόλυτο αριθµό έχει υποστεί σοβαρότατο πλήγµα. 

Αντίστοιχα η έκθεση της Eurostat για το έτος 2011, παρουσιάζει την κατανοµή των 

δηµοσίων δαπανών στην εκπαίδευση στις χώρες της Ε.Ε. και τα αποτελέσµατα αυτής 

απεικονίζονται στο ακόλουθο γράφηµα 1. 

 
 
 
Γράφηµα 1 ∆απάνες για την παιδεία (έτος 2011) 

 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-13-012/EN/KS-SF-13-012-

EN.PDF) 

 

1.4  Οι ξένες γλώσσες στα ελληνικά σχολεία 

Οι ξένες γλώσσες που διδάσκονται στα ελληνικά δηµόσια σχολεία είναι κυρίως τρεις: 

τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερµανικά. Εξ’ αυτών στο δηµοτικό σχολείο διδάσκεται η 

αγγλική γλώσσα, η καθιέρωση της οποίας έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Αξίζει να 

σηµειωθεί πως βάσει της υπ’ αριθµ. 7/2001 Πράξης του τµήµατος της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αρχίζει από την τάξη της Γ’ ∆ηµοτικού 

- 3 ώρες εβδοµαδιαίως (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) . Η ξένη γλώσσα δεν προβλέπεται προς 

διδασκαλία µόνο στα 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια σχολεία που κατά µεγάλο ποσοστό 

εντοπίζονται σε αποµακρυσµένες περιοχές ή δυσπρόσιτες (Τοκατλίδου, 1999). 



 18

Η αγγλική γλώσσα διδάσκεται συνολικά σε 3.448 δηµοτικά σχολεία της χώρας, έναντι 

2.789 που αποτελούν τα ολιγοθέσια κατά το σχολικό έτος 1999 - 2000. Αυτό αποδεικνύει 

τον υφιστάµενο αποκλεισµό µέρους του µαθητικού πληθυσµού που θεωρείται λιγότερο 

προνοµιούχος από την εκµάθηση ξένης γλώσσας (Τοκατλίδου, 1999). 

Βέβαια αξιόλογη είναι η προσπάθεια του ΥΠΑΙΘ που µελετά και προωθεί σχετικό 

πρόγραµµα εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας της ξένης γλώσσας για τα ολιγοθέσια δηµοτικά, 

στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Επίσης σηµαντικές δράσεις που 

βρίσκονται ακόµη σε πιλοτική φάση είναι οι ακόλουθες: 

1) εισαγωγή διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού. 

2) εισαγωγή διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας –γαλλικών ή γερµανικών- στις 

υπόλοιπες (µεγαλύτερες) τάξεις της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Υπ’ αριθµ. 

52/354/48265/Γ1/17-05-05 Εγκύκλιος). 

Γενικά σύµφωνα µε στοιχεία της EUROSTAT, η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη 

στη γνώση ξένων γλωσσών, ως αποτέλεσµα της δυναµικής που παρουσιάζει η κοινωνία στο 

να συλλαµβάνει τις προκλήσεις των καιρών και ανάλογα να ανταποκρίνεται.  

 

Καταγράφοντας τις σηµαντικότερες αλλαγές και καινοτοµίες που έγιναν διαχρονικά 

και σχετίζονται µε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα σχολεία, θα πρέπει να 

παραθέσουµε τα ακόλουθα: 

1) ∆εκαετία 1850-60: θέσπιση της Γαλλικής γλώσσας για διδασκαλία στα Ελληνικά 

Σχολεία. 

2) 1945: εισαγωγή των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα στα Γυµνάσια µε Π.∆.  

3) 1987: µε Π.∆. µπορούσε να γίνεται διδασκαλία 2 ή 3 ξένων Γλωσσών στα ∆ηµοτικά. 

Πειραµατικά Σχολεία. 

4) 1987: µε Π.∆. πραγµατοποιήθηκε εισαγωγή των Αγγλικών στις τάξεις ∆, Ε & ΣΤ του 

∆ηµοτικού Σχολείου. 

5) 1997: δηµιουργία ενιαίου Αναλυτικού Προγράµµατος (Α.Π) για τα Αγγλικά από ∆΄ 

∆ηµοτικού έως και  Γ’ Γυµνασίου. 

6) Σχολική χρονιά 1993-94: πραγµατοποιήθηκε εισαγωγή της Γερµανικής Γλώσσας ως 

δεύτερη υποχρεωτική ξένη γλώσσα επιλογής µαζί µε τα Γαλλικά. Έως τότε η διδασκαλία 

της Γερµανικής Γλώσσας γινόταν στα κλασσικά και πειραµατικά Σχολεία. 

7) 1996-97: εισαγωγή 2-3 ξένων Γλωσσών στα Γυµνάσια και τα Λύκεια. 

8) 2003 µέχρι σήµερα: υποχρεωτική η διδασκαλία των Αγγλικών στην Γ΄ ∆ηµοτικού. 
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9) 2005-06: πειραµατική εισαγωγή των Γαλλικών και των Γερµανικών στις Ε’ και ΣΤ’ 

τάξεις του ∆ηµοτικού. 

10) 2006-07: υποχρεωτική η διδασκαλία του µαθήµατος επιλογής της Γαλλικής ή της 

Γερµανικής γλώσσας στην Ε’ ∆ηµοτικού των 6/θέσιων και άνω ∆ηµοτικών σχολείων.  

11) 2007-08: επέκταση της διδασκαλίας της Γαλλικής ή της Γερµανικής γλώσσας και στη 

ΣΤ’ ∆ηµοτικού, µε ταυτόχρονη αναδιάρθρωση του αναλυτικού προγράµµατος (Α.Π.). 

 

1.4.1  Η Σηµαντικότητα της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στην εκπαίδευση 

Η χρήση της γλώσσας δεν είναι απλά µια αναγκαιότητα αλλά αποτελεί µια κοινωνική 

πράξη. Πρόκειται για ένα βασικό εργαλείο της επικοινωνίας, βάσει του οποίου ο άνθρωπος 

εκφράζει και µεταδίδει τη σκέψη του, τα πιστεύω του και τα συναισθήµατά του. Είναι 

στοιχείο που ξεχωρίζει και προσδιορίζει κάθε άτοµο, καθώς δίνει µια σαφή εικόνα για την 

προσωπικότητα και την εκπαίδευση του (∆ιαµάντη, 2008). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού που διδάσκει την ξένη γλώσσα είναι πολύ σηµαντικός, 

καθώς είναι αυτός που οδηγεί ουσιαστικά τους µαθητές να ανακαλύψουν και να 

οικειοποιηθούν τη γλώσσα ή την ξένη γλώσσα, µέσα από κατάλληλες µεθόδους και 

τεχνικές, που δε διαχωρίζουν τη γλώσσα από την κουλτούρα, αλλά συνδυάζουν τη 

διδασκαλία του πολιτισµού και της κουλτούρας µε την εκµάθηση της. Κατά τον Germain 

Cl. (1993), η διδασκαλία µίας γλώσσας χωρίς τη διδασκαλία της αντίστοιχης κουλτούρας, 

σηµαίνει διδασκαλία στοιχείων χωρίς ουσιαστική έννοια που οδηγούν σε εσφαλµένες 

γνώσεις.  

Η γλώσσα αποτελεί το βασικό κλειδί κάθε πολιτισµού. Εάν δεν υπήρχε γλώσσα, δε θα 

ήταν γνωστός κανένας εκ των υφιστάµενων πολιτισµών. Σύµφωνα µε την Kramsch (1993), 

δεν είναι δυνατό να διδαχθούν χωριστά η γλώσσα και η κουλτούρα. Ειδικότερα ως προς τις 

ξένες γλώσσες, αυτό καθίσταται µια αναγκαιότητα. Η γνώση µίας ξένης γλώσσας δεν είναι 

µόνο το µέσο επικοινωνίας µεταξύ ανθρώπων διαφορετικών χωρών, αλλά και το µέσο για 

γνωριµία της διαφορετικής κουλτούρας και του πολιτισµού άλλων χωρών. Είναι δηλαδή 

ένας τρόπος προσέγγισης του τρόπου ζωής και σκέψης των κατοίκων διαφορετικών χωρών. 

Κατά τον Mounin (1984), για να κατορθώσει κανείς να διεισδύσει σε µια διαφορετική 

κουλτούρα είναι απαραίτητο να γνωρίζει καλά τη γλώσσα και να επιδιώκει την εξοικείωση 

του µε την κοινωνική κουλτούρα. Συνεπώς γλώσσα και πολιτισµός οφείλουν να διδάσκονται 

µαζί και αυτό γίνεται εφικτό µόνο από άτοµα που είναι κάτοχοι ανάλογων πτυχίων και 

διαθέτουν τα απαραίτητα γνωσιακά προσόντα.  
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Είναι καθοριστικής σηµασίας λοιπόν, ο εκπαιδευτικός να αναφέρεται στις διαφορές 

και στις οµοιότητες µεταξύ των γλωσσών, αλλά και στους διαφορετικούς πολιτισµούς, σε 

µια προσπάθεια να κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών για ανακάλυψη του διαφορετικού 

πολιτισµού. Η σύγκριση των πολιτισµών και της κουλτούρας πραγµατοποιείται επιτυχώς 

µέσω της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και τη χορήγηση πληροφοριών των 

διαφορετικών κοινωνιών.  

 

1.5  Η διδασκαλία ξένων γλωσσών στα σχολεία της Ευρώπης 

Κυρίως το διάστηµα των τελευταίων τριάντα ετών, η διδασκαλία και εκµάθηση µιας 

ξένης γλώσσας ως βασικό και υποχρεωτικό µάθηµα στα σχολεία είναι µια βασική τάση σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Σε µεγάλο ποσοστό των ευρωπαϊκών χωρών, η εκµάθηση µιας ξένης 

γλώσσας είναι υποχρεωτική και ξεκινάει στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Τα παιδιά δηλαδή 

αρχίζουν την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας στην ηλικία των 8-10 ετών. Βέβαια θα πρέπει 

να επισηµανθεί πως σε κάποιες χώρες, η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας ξεκινάει και σε 

µικρότερες ηλικίες (τριών ετών), όπως για παράδειγµα στις αυτόνοµες κοινότητες της 

Ισπανίας, στη γερµανική κοινότητα του Βελγίου κ.α..1 

Έτος σταθµό αποτέλεσε το σχολικό έτος 2006-2007, όπου η υποχρεωτική διδασκαλία 

µιας ξένης γλώσσας στο σχολείο εφαρµόστηκε στο σύνολο των χωρών που συµµετέχουν 

στο πρόγραµµα δια βίου µάθησης της Ε.Ε., µε εξαίρεση µόνο την Ιρλανδία και τη Σκωτία. 

Πλέον περίπου οι µισοί µαθητές δηµοτικού µαθαίνουν τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα. 

Εκ των ξένων γλωσσών που διδάσκονται τα παιδιά, το 90% των µαθητών σε ολόκληρη 

την Ευρώπη µαθαίνει αγγλικά. Συγκεκριµένα, σε 13 χώρες της Ε.Ε. τα αγγλικά αποτελούν 

πρώτη –υποχρεωτική- ξένη γλώσσα. Ακόµη και στην περίπτωση δυνατότητας επιλογής, 

µαθητές και γονείς προτιµούν κατά πλειοψηφία τα αγγλικά, λόγω του ότι είναι η πιο ευρέως 

διαδεδοµένη γλώσσα. 

Έτσι σήµερα το 90% εκ του συνόλου των ευρωπαίων µαθητών διδάσκεται και 

µαθαίνει την αγγλική γλώσσα σε κάποιο στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στις 

περιπτώσεις διδασκαλίας και δεύτερης ξένης γλώσσας αυτή συνηθίζεται να είναι τα γαλλικά 

ή τα γερµανικά. 

                                                 
1 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/national_press_release/PR095EL.pd

f 
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Στο πλαίσιο της διδασκαλίας και της εκµάθησης ξένων γλωσσών στο σύνολο των 

ευρωπαϊκών χωρών, λίγες είναι αποδεδειγµένα οι χώρες που ενθαρρύνουν και ενισχύουν 

την κινητικότητα των εκπαιδευτικών µε στόχο την εκπαίδευσή τους, που θα τους δώσει 

ακόµη ένα πλεονέκτηµα προσόντων. Γενικά, η εκµάθηση γλωσσών στο δηµοτικό γίνεται 

από εκπαιδευτικούς –συνήθως- γενικής εκπαίδευσης και όχι ειδικούς εκπαιδευτικούς ξένων 

γλωσσών. Στη µέση εκπαίδευση, ο βαθµός ειδίκευσης των εκπαιδευτικών παρουσιάζει σε 

µεγάλο βαθµό ποικιλία από χώρα σε χώρα. Στις περισσότερες χώρες οι εκπαιδευτικές αρχές 

υποστηρίζουν πως η κατάρτιση των εκπαιδευτικών συνεπάγεται µια σειρά µαθηµάτων ή και 

δραστηριοτήτων, που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο να διδάξουν ορθά ξένες 

γλώσσες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

2.1  Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο: Εφαρµοζόµενες πολιτικές της Ε.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε στόχο την ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία 

της γνώσης σε διεθνές επίπεδο, στήριξε το θέµα της γνώσης γλωσσών, ορίζοντάς το ως έναν 

κύριο παράγοντα για την επίτευξη του προαναφερόµενου στόχου. Σε αυτό το πλαίσιο 

ανέθεσε ουσιαστικά στα εκπαιδευτικά συστήµατα ένα σύνολο δράσεων προώθησης της 

εκµάθησης ξένων γλωσσών. 

Αρµόδιοι και κατάλληλοι για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι φυσικά οι 

εκπαιδευτικοί/ πτυχιούχοι ξένων γλωσσών. Ενώ ο κύριος στόχος όµως τέθηκε από την Ε.Ε. 

και τις ακολουθούµενες πολιτικές της, όπως ήδη επισηµάνθηκε και στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, κάθε χώρα έχει το δικαίωµα και τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός δικού της 

συστήµατος εκπαίδευσης µε στόχο τη µετάδοση γνώσεων ξένων γλωσσών και την 

εκµάθηση τους. Στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος εκπαίδευσης, η επιλογή των 

εκπαιδευτικών γίνεται για κάθε χώρα µε διαφορετικά κριτήρια.  

Αυτό που εξάλλου ενδιαφέρει την Ε.Ε. είναι η καθ’ εαυτού επίτευξη του στόχου και 

όχι σε µεγάλο βαθµό οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, δείχνοντας έτσι εµπιστοσύνη 

στις ακολουθούµενες µεθόδους κάθε χώρας βάσει των παραδόσεων και της κουλτούρας της.  

Αξίζει βέβαια να αναφερθεί πως στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της Λισσαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε έκθεση στην οποία 

παρουσιάζονται 16 δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο πίνακα 2, µε τις ξένες γλώσσες όπως προκύπτει να περιλαµβάνονται στην 

κατηγορία των επιδόσεων. 
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Πίνακας 2. ∆είκτες ποιότητας 

Κατηγορία ∆είκτες 

Επιδόσεις 

Μαθηµατικά 

Αναγνωστικές ικανότητες 

Θετικές επιστήµες 

Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών 

Ξένες γλώσσες  

Ικανότητα του µανθάνειν 

Αγωγή του πολίτη 

Επιτυχία και 

µετάβαση 

Εγκατάλειψη σχολείου 

Ολοκλήρωση β΄ κύκλου Β/θµιας εκπαίδευσης 

Συµµετοχή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Παρακολούθηση 

σχολικής 

εκπαίδευσης 

Αξιολόγηση & οργάνωση σχολικής εκπαίδευσης 

Συµµετοχή γονέων 

Πόροι & ∆οµές 

Εκπαίδευση & Κατάρτιση εκπαιδευτικών 

Συµµετοχή στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτική δαπάνη/ µαθητή 

Αριθµός µαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008) 

 

Στο Πρόγραµµα Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010, η βελτίωση της διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών αποτελεί έναν στρατηγικό στόχο που προσεγγίζεται µέσω: 

α) της συνειδητοποίησης της σηµασίας της εκµάθησης και ενθάρρυνση αυτής. 

β) της προώθησης της χρήσης αποτελεσµατικών µεθόδων διδασκαλίας και κατάρτισης. 

Με στόχο τη βελτίωση της εκµάθησης γλωσσών στην Ε.Ε., οι συστάσεις της 

ευρωπαϊκής επιτροπής που απευθύνονται στις εθνικές αρχές των ευρωπαϊκών κρατών, 

αποτελούν τους βασικούς άξονες παρακολούθησης προόδου κάθε κράτους µέλους. Οι 

συστάσεις αυτές επικεντρώνονται στα ακόλουθα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008): 

1) προώθηση της σηµαντικότητας της πολυγλωσσίας και της γλωσσικής ποικιλίας. 

2) διατύπωση σαφών στόχων για τη διδασκαλία των γλωσσών. 
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3) συνοχή µεταξύ Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των 

ξένων γλωσσών. 

4) θέσπιση συστηµάτων πιστοποίησης των απαιτούµενων προσόντων των εκπαιδευτικών. 

Γενικά στις χώρες της Ε.Ε., οι ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων ξένων γλωσσών 

εξαρτώνται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα κάθε χώρας και τους φορείς που αναλαµβάνουν 

την προσαρµογή των εθνικών επιδιώξεων στις ιδιαίτερες συνθήκες τους (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2008). 

 

2.2  Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράµµατα ∆ιδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στην 

Ελλάδα 

 Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, οι διαδικασίες σύνταξης και αναµόρφωσης των 

Αναλυτικών Προγραµµάτων µεταβλήθηκαν διαχρονικά. Τα Ωρολόγια Προγράµµατα (Ω.Π.) 

αποτυπώνουν την αξιοποίηση του σχολικού χρόνου και την κατανοµή του γενικά ανά 

διδακτικό αντικείµενο. Βάσει παιδαγωγικό-διδακτικών αρχών και δοµών, το Ωρολόγιο 

Πρόγραµµα αποτελεί παράγοντα υλοποίησης του Α.Π. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). 

Για την προώθηση της γλωσσοµάθειας στο ελληνικό σχολείο, στην Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2003-2004  η διδασκαλία της Αγγλικής αρχίζει από τη Γ’ 

αντί της ∆΄ Τάξης και από το 2006-2007 εισάγεται και δεύτερη ξένη γλώσσα –κατ΄ 

επιλογήν- τα Γαλλικά ή τα Γερµανικά. Η διδασκαλία της δεύτερης αυτής ξένης γλώσσας 

απευθύνεται στις τάξεις της Ε’ και ΣΤ’ ∆ηµοτικού για δύο ώρες εβδοµαδιαίως. 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). 

Στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου διδάσκονται η Αγγλική γλώσσα ως υποχρεωτική και 

η Γαλλική, η Γερµανική, η Ιταλική και η Ισπανική ως κατ’ επιλογήν. Στην ανώτερη βαθµίδα 

της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, την υποχρεωτική διδασκαλία της Αγγλικής συνοδεύει η 

κατ’ επιλογήν διδασκαλία της Γαλλικής ή Γερµανικής και συµπληρώνει η πιλοτική 

διδασκαλία της Ιταλικής ή Ισπανικής. 

Γενικά τα τελευταία χρόνια, η ξενόγλωσση εκπαίδευση στα σχολεία έχει συρρικνωθεί 

σηµαντικά. Το µάθηµα της Αγγλικής, της Γερµανικής και της Γαλλικής γλώσσας είναι 

περιορισµένο ως προς τις ώρες διδασκαλίας και αντίστοιχα περιορισµένες είναι και οι θέσεις 

των εκπαιδευτικών.  

Το Πρόγραµµα Σπουδών αναπτύχθηκε ουσιαστικά βάσει των επιπέδων γλωσσικής 

επάρκειας που προτείνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Κύριος 

στόχος είναι µια ενιαία και κοινή προσέγγιση στο πλαίσιο της διδασκαλίας και εκµάθησης 
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της Αγγλικής γλώσσας (ως κύριας) στη Μέση Εκπαίδευση, ώστε να καθορισθεί µια οµαλή 

συνέχιση και ροή της εκµάθησης της γλώσσας από το δηµοτικό σχολείο στο γυµνάσιο και 

ακολούθως από το γυµνάσιο στο λύκειο. 

Μετά τη µεταπολίτευση η ανάγκη για αλλαγές και µεταρρυθµίσεις στην εκπαιδευτική 

πολιτική ήταν µεγάλη. Το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµορφώσεως (ΚΕΜΕ) 

ανέλαβε αυτό το έργο το 1976,  µε το Νόµο 399/1976 επήλθαν αλλαγές τόσο στα αναλυτικά 

όσο και στα ωρολόγια προγράµµατα της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Με µία σειρά προεδρικών διαταγµάτων (Π.∆ 831/1977, Π.∆ 373/1978, Π.∆ 845/1978, 

Π.∆ 374/1978, Π.∆ 784/1979)  για τα έτη που ακολουθούν µέχρι και το 1979 καθορίζεται ο 

αριθµός ωρών διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στα γυµνάσια και λύκεια. Και οι τρεις 

τάξεις του γυµνασίου διδάσκονται το µάθηµα της ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά) για 

τρεις ώρες την εβδοµάδα, ενώ στο εσπερινό γυµνάσιο οι ώρες διδασκαλίας της ξένης 

γλώσσας αντίστοιχα ορίζονται σε δύο ώρες την εβδοµάδα. Το 1978 αναµορφώνεται το 

ωρολόγιο πρόγραµµα του λυκείου και οι ώρες του µαθήµατος της ξένης γλώσσας (Αγγλικά 

και Γαλλικά), ανέρχονται στις τρεις εβδοµαδιαίως. Την ίδια περίοδο στα εσπερινά λύκεια 

το µάθηµα της ξένης γλώσσας διδάσκεται δύο ώρες την εβδοµάδα. Στα Τεχνικά και 

Επαγγελµατικά Λύκεια το µάθηµα της ξένης γλώσσας είναι τρεις ώρες για την Α’ τάξη και 

δύο για την Β’ και την Γ’ τάξη.  

Με την ψήφιση του Ν. 1566/1985, για τη δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προβλέπεται η εισαγωγή της ξένης γλώσσας στα δηµοτικά 

σχολεία. Το διδακτικό έτος 1987-1988 ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που διδάσκονται 

πιλοτικά τα Αγγλικά σε 124 δηµοτικά σχολεία (Μαλιβίτση , 2017). Το µάθηµα της ξένης 

γλώσσας διδάσκονται µαθητές των τριών τελευταίων τάξεων των δηµοτικών Σχολείων 

∆οκιµαστικής Εφαρµογής Νέων Προγραµµάτων (Σ∆ΕΝΠ) για τρεις ώρες την εβδοµάδα. 

Παρόλο που σύµφωνα µε το Ν. 1566/1985 προβλέπεται η διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών, 

Αγγλικά – Γαλλικά, το 1993 εισάγεται σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της χώρας µόνο το 

µάθηµα των Αγγλικών για τις τάξεις ∆’, Ε’, ΣΤ’ και για τρεις ώρες την εβδοµάδα. Το 

µάθηµα των Αγγλικών στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση διδάσκεται από καθηγητές που 

προέρχονται από την ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, αναπληρωτές ή ωροµίσθιους.  

Την ίδια περίοδο εισάγεται η δεύτερη υποχρεωτική ξένη γλώσσα στο γυµνάσιο και µε 

το Προεδρικό διάταγµα 451/1993, αποφασίζεται η εισαγωγή της Γερµανικής γλώσσας στην 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το διδακτικό έτος 1993-1994 στην Α’ τάξη, το 1994-1995 στη 

Β’ τάξη και στη Γ’ τάξη γυµνασίου το 1995-1996 µε δύο ώρες την εβδοµάδα (Π∆ 198/1993). 
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Αργότερα, το 1996 τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραµµα των γυµνασίων όπου στην 

Α’ τάξη προστίθεται µία ώρα διδασκαλίας στο µάθηµα των Αγγλικών. Με νέα υπουργική 

απόφαση, το επόµενο έτος αναµορφώνεται και το ωρολόγιο πρόγραµµα των ενιαίων 

λυκείων ( Γ2/6353/01-12-1997). Ως πρώτη ξένη γλώσσα οι µαθητές διδάσκονται τα Αγγλικά 

τρεις ώρες την εβδοµάδα στην Α’ τάξη και δύο στην Β’ και Γ’ τάξη του Λυκείου. 

Ως δεύτερη ξένη γλώσσα και µάθηµα επιλογής εντάσσονται τα Γαλλικά ή τα 

Γερµανικά µε δύο διδακτικές ώρες την εβδοµάδα για όλες τις τάξεις.  

Το 2005 µε την απόφαση 52/354/48265/Γ1/17-05-2005, καθιερώνεται η διδασκαλία 

των Γερµανικών στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Οι µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του 

δηµοτικού σχολείου διδάσκονται το µάθηµα της δεύτερης ξένης γλώσσας που επιλέγουν, 

Γαλλικά ή Γερµανικά για δύο ώρες την εβδοµάδα.  

Συνδικαλιστικά όργανα ενώσεων καθηγητών όπως, η Οµοσπονδία Καθηγητών 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΟΚΠΕ) πιέζουν για την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας 

στην Γ’ τάξη του δηµοτικού το 2003. 

Το Πρόγραµµα Εκµάθησης της Αγγλικής στην Πρώιµη Ηλικία (ΠΕΑΠ), εισάγεται το 

2010 σε 800 δηµοτικά σχολεία στα οποία εφαρµόζεται το Ενιαίο Αναµορφωµένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΕΑΕΠ) σε πιλοτική βάση. Στα σχολεία αυτά διευρύνεται το 

ωρολόγιο πρόγραµµα και αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών. Οι µαθητές της 

Α’ και Β΄ τάξης του δηµοτικού διδάσκονται Αγγλικά για δύο ώρες την εβδοµάδα ενώ για 

τις υπόλοιπες τάξεις, οι ώρες από τρεις γίνονται τέσσερις. Τα σχολικά έτη 2011-2012 & 

2012-2013 το ΕΑΕΠ εφαρµόστηκε σε 960 δηµοτικά σχολεία και το 2013-2014 επεκτάθηκε 

και σε άλλα 370, δηλαδή 1330 στο σύνολο. 

 

2.2.1  Πρόγραµµα Εκµάθησης της Αγγλικής στην Πρώιµη Ηλικία (ΠΕΑΠ) 

Το Πρόγραµµα Εκµάθησης της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρώιµη Ηλικία (ΠΕΑΠ), 

αποτέλεσε ένα καινοτόµο αποδεδειγµένα σχέδιο. Εφαρµόστηκε πρώτη φορά το σχολικό 

έτος 2010-2011 συνολικά σε 800 12θέσια ∆ηµοτικά. Για τα σχολεία αυτά το Υπουργείο 

Παιδείας είχε αποφασίσει να εισάγει ένα ειδικό σχολικό πρόγραµµα ώστε να λειτουργήσουν 

ως ολοήµερα, µε τα αγγλικά ως πρόσθετο µάθηµα.   

Μεγάλο µέρος των εκπαιδευτικών - άνω του 70% - που δίδαξαν στο ΠΕΑΠ, στο 

πλαίσιο της αρχικής πειραµατικής εφαρµογής του, ήταν εκπαιδευτικοί µόνιµοι στο δηµόσιο. 

Πολύ µικρό ποσοστό περίπου 15% ήταν αναπληρωτές και ένα επίσης µικρό ποσοστό ήταν 

ωροµίσθιοι (0,4%). Τα στοιχεία αυτά αποδείχθηκαν σηµαντικά για το Έργο και κυρίως  για 
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την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Η επένδυση που αφορά την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας µε στόχο να αποκτήσουν τις απαιτούµενες γνώσεις ώστε 

να διδάξουν µαθητές µικρής ηλικίας δεν προκύπτει ανταποδοτική, στην περίπτωση που 

επιµορφωθούν εκπαιδευτικοί που ενδεχοµένως να µην ξανά επιθυµήσουν να διδάξουν στο 

εν λόγω πρόγραµµα2. 

Η αποτελεσµατική επένδυση για επιµόρφωση αποτελεί µείζον θέµα και για τους  

εκπαιδευτικούς που είναι µόνιµοι στο δηµόσιο όµως δεν έχουν οργανική θέση στο σχολείο 

εφαρµογής του ΠΕΑΠ για το έτος 2010-2011. Χαρακτηριστικά εκ των εκπαιδευτικών που 

δίδαξαν ΠΕΑΠ, ποσοστό 33,4% είχε οργανική θέση στο σχολείο.  

Η δηµιουργούµενη ασυνέχεια που διαµορφώνεται είναι υψηλής σηµασίας. Αξίζει να 

επισηµανθεί πως οι εκπαιδευτικοί στο τέλος της σχολικής χρονιάς υποστήριξαν σε µεγάλο 

ποσοστό πως θα ήθελαν να διδάξουν ξανά σε Α’ και Β’ Τάξη ∆ηµοτικού βάσει του ΠΕΑΠ 

την επόµενη σχολική χρονιά. Το γράφηµα 2. αποτυπώνει τα προαναφερόµενα.  

Οι τάξεις ΠΕΑΠ αποτελούνται κυρίως από µαθητές που κατηγοριοποιούνται σε 

διαφορετικές συνθήκες µάθησης. Συγκεκριµένα ποσοστό 62,5% των εκπαιδευτικών 

υποστήριξε πως στην αρχή της σχολικής χρονιάς στην Α’ Τάξη είχε από 1-5 µαθητές που 

παράλληλα παρακολουθούσαν µαθήµατα της Αγγλικής γλώσσας και σε ιδιωτικό κέντρο 

ξένων γλωσσών.  

 

Γράφηµα 2. Επιθυµία για διδασκαλία ΠΕΑΠ 

 

                                                 
2 http://rcel.enl.uoa.gr/peap/steps/teyxos-1-ioynios-2012/profil-ton-sxolikon-takseon-me-peap?cis=39 
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2.2.2  Υφιστάµενα προβλήµατα επάρκειας διδασκαλίας των ξένων γλωσσών 

Η χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών έχει αποτελέσει 

κατά καιρούς αντικείµενο ποικίλων συζητήσεων µεταξύ των επιστηµονικών ενώσεων των 

αντίστοιχων κλάδων και του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιστηµονικές αυτές ενώσεις έχουν 

καταθέσει προτάσεις σχετικά µε τη µη κατοχύρωση άδειας διδασκαλίας σε άτοµα που είναι 

απλά κάτοχοι ενός πιστοποιητικού άριστης γνώσης µιας ξένης γλώσσας.  

Είναι σηµαντικός ο καθορισµός ειδικών κριτηρίων που θα διαµορφωθούν µετά από 

συζήτηση µε εκπροσώπους των Τµηµάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των ΑΕΙ. Ο 

Νόµος 2545 του 1945 είναι πλέον αναχρονιστικός και ακατάλληλος για την παρούσα εποχή, 

καθώς δηµιουργεί πολλαπλά προβλήµατα στους Πτυχιούχους ΑΕΙ Ξένων Γλωσσών και 

Φιλολογιών και συγκεκριµένα στην επαγγελµατική τους απορρόφηση και αποκατάσταση 

στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.  

Το ζήτηµα που αναδεικνύεται ως εξαιρετικά σηµαντικό πλέον είναι πως οι µόνοι 

κατάλληλοι για την διδασκαλία ξένων γλωσσών είναι οι προαναφερόµενοι απόφοιτοι, 

καθώς διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις: 

� δοµής και λειτουργίας της ξένης γλώσσας. 

� λογοτεχνίας. 

� πολιτισµού - ιστορίας. 

� διδακτικής και παιδαγωγικής µεθοδολογίας. 

� ψυχολογίας. 

Η χορήγηση ενός πιστοποιητικού  άριστης γνώσης µιας ξένης γλώσσας δεν 

συνεπάγεται και διδακτικές γνώσεις και φυσικά δεν συνεπάγεται παιδαγωγική επάρκεια 

διδασκαλίας. Η παιδαγωγική επάρκεια είναι ένα θέµα πολυσύνθετο που κανένα µικρής ή 

µεγάλης διάρκειας σεµινάριο (από φορείς σχετικούς ή άσχετους µε το αντικείµενο) δεν 

µπορεί να καλύψει και να κατοχυρώσει. Η πανεπιστηµιακή φοίτηση και διδασκαλία των 

φοιτητών δεν αντικαθίσταται σε καµία περίπτωση. 

 Φυσικά η επιτυχία ή η κατοχύρωση καλής βαθµολογίας σε µια εξέταση τριών περίπου 

ωρών αναφορικά µε γνώσεις ξένης γλώσσας, από φορείς µη πιστοποιηµένους από την 

ελληνική και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, δεν είναι δυνατό να αποτελέσει πιστοποίηση 

επάρκειας.  

Αξίζει να επισηµανθεί πως σε προηγούµενα έτη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας έδωσε άδεια σε οποιονδήποτε να µπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά προσόντων 
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χωρίς όµως επαρκή έλεγχο (Ν. 4250/2014, άρθρο 5, παρ. 3), παρακάµπτοντας τον αρµόδιο 

οργανισµό αναφορικά µε την πιστοποίηση φορέων. 

 

2.2.3 ∆ηµόσιο σχολείο – Ιδιωτικά φροντιστήρια 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ξένες γλώσσες που διατίθενται προς διδασκαλία στο 

δηµοτικό, τα παιδιά και φυσικά οι γονείς τους εν τούτοις συνεχίζουν να εµπιστεύονται τα 

ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών. Έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα στους νοµούς Φωκίδας 

και Φθιώτιδας, έδειξε πως το 90% των µαθητών παρακολουθεί µια ξένη γλώσσα εκτός των 

σχολικών µονάδων. Το ποσοστό αυτό φαίνεται πως παραµένει το ίδιο και για άλλους 

ελληνικούς νοµούς και περιφέρειες της χώρας, δίνοντας µια σαφή εικόνα της υφιστάµενης 

κατάστασης. Τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία παρουσιάζονται στους Πίνακες 3 & 4.  

 

Πίνακας 3. Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Εκπαιδευτικοί και µαθητές που φοιτούν σε αυτά ανά 

ξένη γλώσσα. 

 

(Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/idiwtikh-ekpaideysh/2012-2013/9608-sugentrwtika-

xenwn-glwsswn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιδακτικό 
Έτος

Σύνολο 
Κ.Ξ.Γ

Αριθµός 
Τµηµάτων

Αριθµός 
∆ιδασκόντων

Σύνολο 
Μαθητών

Καθηγητές 
µε Πτυχίο 
Παν/µιου

Καθηγητές 
µε Επάρκεια

Μαθητές 
Αγγλικών

Μαθητές 
Γαλλικών

Μαθητές 
Γερµανικών

2011-2012 6564 76079 21837 510575 8187 13650 448822 21136 27976
2012-2013 6619 71699 20019 472423 7595 12424 421220 15794 24557
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Πίνακας 4. Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Εκπαιδευτικοί και µαθητές που φοιτούν σε αυτά ανά 

ξένη γλώσσα και Περιφέρεια. 

 

(Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/idiwtikh-ekpaideysh/2012-2013/9608-sugentrwtika-

xenwn-glwsswn) 

 

Τόσο η προαναφερόµενη έρευνα όσο και άλλες σχετικές, αποτύπωσαν την άποψη των 

µαθητών πως οι παρεχόµενες γνώσεις ξένων γλωσσών από το δηµόσιο σχολείο είναι 

ελλιπείς έναντι των αντίστοιχων που προσφέρονται στα ιδιωτικά φροντιστήρια. Εκ της 

έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στους δύο προαναφερόµενους νοµούς, το 70% των 

µαθητών υποστήριξε πως τα φροντιστήρια υπερτερούν στον τοµέα αυτό. Παράλληλα το 

90% των µαθητών υποστήριξε πως τα φροντιστήρια διενεργούν ορθότερες διαδικασίες 

προετοιµασίας για τη λήψη κάποιου ξενόγλωσσου πτυχίου.  

Ως κύρια πλεονεκτήµατα των ιδιωτικών φροντιστηρίων αναδείχθηκαν η χρήση 

οπτικοακουστικών µέσων και ο περιορισµένος αριθµός των µαθητών στα τµήµατα. Κύριος 

όµως τοµέας όπου το σχολείο υπερτερούσε ήταν το περιβάλλον. Η χρήση των νέων 

τεχνολογιών είναι επίσης ένα βασικό πλεονέκτηµα καθώς βοηθά στην εκµάθηση ξένων 

γλωσσών και υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών.  

Αναµφίβολα οι έρευνες αποδεικνύουν τη σηµαντικότητα της ηλικίας από την οποία 

ξεκινάει η εκµάθηση των ξένων γλωσσών και ο χωρισµός των µαθητών σε τµήµατα βάσει 
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του επιπέδου γνώσεων τους. Αναφορικά µε τις γνώσεις και το επίπεδο των καθηγητών/ 

εκπαιδευτικών δεν υπήρξαν επαρκή αποτελέσµατα για την εξαγωγή κατάλληλων 

συµπερασµάτων. Κι όµως αυτό είναι ένα καθοριστικής σηµασίας στοιχείο που ορίζει την 

ποιότητα της προσφερόµενης εκπαίδευσης και δίνει παράλληλα πολλά στοιχεία για τις 

επαγγελµατικές προτιµήσεις των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών.  

Βέβαια σηµαντική διαφορά µεταξύ εκπαιδευτικών δηµόσιων σχολείων και 

εκπαιδευτικών ιδιωτικών φροντιστηρίων είναι τα διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης των 

καθηγητών, που προσδιορίζουν ανάλογα το εκπαιδευτικό έργο.  Ακόµη και ποικίλα 

ενδοσχολικά προβλήµατα είναι δυνατό να µειώνουν την αξία των ξένων γλωσσών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

3.1  Ελληνικά πανεπιστηµιακά τµήµατα ξένων γλωσσών 

Στην Ελλάδα λειτουργούν τα ακόλουθα τµήµατα ξένων γλωσσών στη βαθµίδα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: 

� Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (έτος ίδρυσης: 1858) 

 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (έτος ίδρυσης: 1954) 

 Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (έτος ίδρυσης: 1977) 

� Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 

 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (έτος ίδρυσης: 1951) 

 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (έτος ίδρυσης: 1954) 

 Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (έτος ίδρυσης: 1960) 

 

Τα προαναφερθέντα τµήµατα βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι 

πτυχιούχοι που προκύπτουν από τα παραπάνω τµήµατα, ανήκουν στους ακόλουθους 

συλλόγους: 

 1. Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αποφοίτων. 

Πανεπιστηµίου. 

http://www.pasykaga.gr/?page_id=84&lang=el 

 2. Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων 

Πανεπιστηµίου. 

https://www.aplf.gr/ 

 3. Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερµανικής Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. 

https://www.pdv.org.gr/ 

 4. Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης. 

http://www.pekade.gr/gr/ 

 5. Σύλλογος αποφοίτων και µεταπτυχιακών τµήµατος αγγλικής γλώσσας και 

φιλολογίας Α.Π.Θ. 

http://www.enl.auth.gr/graduates.asp 
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3.2  Καθηγητές ξένων γλωσσών 

Η διδασκαλία ξένων γλωσσών τόσο στην Ελλάδα (κυρίως από το 1975 και έπειτα), 

όσο και σε άλλες χώρες διεθνώς έχει εξελιχθεί σηµαντικά.  

Στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τοµέα η διδασκαλία ξένων γλωσσών είναι ένα ΄΄ανοιχτό 

επάγγελµα΄΄. Βάσει ενός απαρχαιωµένου νόµου του 1940, άδεια διδασκαλίας ξένης 

γλώσσας µπορεί να χορηγηθεί σε οποιονδήποτε είναι κάτοχος επάρκειας προσόντων για τη 

διδασκαλία ξένης γλώσσας. Με τον όρο προσόντα θεωρούνται (Κουρή, 2001): 

1) η τριτοετής φοίτηση (χωρίς λήψη πτυχίου) σε ένα εκ των Ξενόγλωσσων Τµηµάτων των 

ελληνικών πανεπιστηµίων.  

2) πιστοποιητικό σπουδών –όχι απαραίτητα ανωτέρου επιπέδου- όπως το Michigan ή 

Cambridge, Proficiency, Sorbonne II κ.α. 

Συχνά παρατηρείται στα Κ.Ξ.Γλ. να διδάσκουν και άτοµα που εξασκούν παράλληλα 

άλλο επάγγελµα τις πρωινές ώρες και απλά κατέχουν επάρκεια προσόντων διδασκαλίας µιας 

ξένης γλώσσας. Και η ίδρυση όµως ενός Κ.Ξ.Γλ. είναι σχετικά εύκολη διαδικασία, καθώς 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση του Υπουργείου 

Παιδείας για άδεια ίδρυσης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών είναι: επικυρωµένη επάρκεια 

προσόντων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, πιστοποιητικό πρωτοβάθµιας 

υγειονοµικής επιτροπής, αντίγραφο ποινικού µητρώου και ένα παράβολο (Κουρή, 2001). 

Αξίζει επίσης να επισηµανθεί πως τα στελέχη των Κ.Ξ.Γλ. έχουν διδάξει την ξένη 

γλώσσα περίπου στο 85-90% των φοιτητών που σπουδάζουν στα ξενόγλωσσα Τµήµατα των 

ελληνικών Πανεπιστηµίων. 

Έτη ορόσηµα για τους καθηγητές ξένων γλωσσών στην Ελλάδα (στη δηµόσια 

εκπαίδευση) αποτέλεσαν τα ακόλουθα (Κουρή, 2001): 

� 1975: Πραγµατοποίηση των πρώτων εκπαιδευτικών σεµιναρίων καθηγητών. 

� 1980: Ίδρυση TESOL GREECE, επιστηµονική µη κερδοσκοπική ένωση καθηγητών 

αγγλικής γλώσσας, µε έδρα την Αθήνα. 

� 1984: Οργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης καθηγητών από ιδιωτική εταιρεία. 

� 1986: Ίδρυση και άλλων ιδιωτικών εταιρειών και οργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης 

εκπαιδευτών. 

� 1989: Οργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών από ιδιωτική εταιρεία. 

� 1990: Συστηµατική οργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης καθηγητών και εκπαίδευσης 

εκπαιδευτών από τον Σ.Ι.Φ.Ξ.Γ. Αττικής.  
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� 1993: Ίδρυση TESOL MACEDONIA – THRACE, επιστηµονική µη κερδοσκοπική 

ένωση καθηγητών αγγλικής γλώσσας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

 

3.2.1 Εκπαίδευση/ Κατάρτιση καθηγητών ξένων γλωσσών 

Στο πλαίσιο της πολιτικής δια βίου µάθησης είναι απαραίτητη η συνεχής επιµόρφωση 

και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, µε στόχο να ανταποκριθούν επαρκώς στις αλλαγές που 

διαµορφώνονται στις σύγχρονες κοινωνίες. Βέβαια διαχρονικά οι αντιφάσεις που έχουν 

καταγραφεί σε πολιτικό επίπεδο είναι εµφανείς, µε σηµαντικότερες τις ακόλουθες 

(Πρόσκολλη, 2001): 

1) πολιτικές δηλώσεις υπέρ της πολυγλωσσίας από τη µια και από την άλλη επιβολή 

πρακτικών όπως διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας στο δηµοτικό, δύο ξένων γλωσσών 

στο γυµνάσιο (µε υποχρεωτική την αγγλική), επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στο 

λύκειο και µιας υποχρεωτικής ξένης γλώσσας στην τεχνικό-επαγγελµατική εκπαίδευση. 

2) αποσπασµατικός σχεδιασµός πολιτικών κινήσεων και αποφάσεων ως προς τη 

διδασκαλία ξένων γλωσσών, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη ευρύτερες εκπαιδευτικές 

παρεµβάσεις. 

3) ασυνεχής ο χαρακτήρας της γλωσσικής πολιτικής. 

4) έλλειψη συναίνεσης και συνεργασίας. 

5) αναντιστοιχία µεταξύ θεωρητικής προσέγγισης και ιεράρχησης της σχολικής γνώσης και 

των εκπαιδευτικών πρακτικών. 

6) φαινοµενική αντιπαραβολή µεταξύ µεθοδολογικής και παιδαγωγικής προσέγγισης, 

πρόωρης διδασκαλίας και δια βίου εκπαίδευσης κ.α. 

7) αντιπαράθεση µεταξύ των ρόλων των πρωταγωνιστών διδασκαλίας/ εκµάθησης ξένων 

γλωσσών (καθηγητή – µαθητή). 

Με στόχο µια πιο ολοκληρωµένη προετοιµασία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ξένων 

γλωσσών απαιτούνται (Πρόσκολλη, 2001): 

1) σχέδια προβλεψιµότητας. 

2) απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

3) καθορισµός νέων σχεδίων δράσης για την διεύρυνση των επιστηµονικών δεξιοτήτων. 

4) ανάπτυξη συνεργατικότητας. 

5) απόκτηση τρόπων προσαρµογής στις ποικίλες κοινωνικό-οικονοµικές αλλαγές. 
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3.3  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έχει θεωρηθεί αναπόσπαστο τµήµα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναµφίβολα οποιοδήποτε σύστηµα αξιολόγησης 

προσδιορίζεται από το υφιστάµενο ή το προτεινόµενο εκπαιδευτικό σύστηµα και από τους 

κοινωνικό-πολιτικούς όρους που το προσδιορίζουν.  

Στην Ελλάδα ο Νόµος 1304/1982 εξασφάλιζε τη συµµετοχή του σχολικού συµβούλου 

στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Το Π.∆. 214/1984 δεν αναιρούσε αυτή τη 

ρύθµιση. Ακολούθως ο Ν. 1566/1985 προέβλεπε τη συµµετοχή του διευθυντή στην 

αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου (Μαυρογιώργος, 1993).  

Σήµερα βάσει του  Π.∆. 152/2013 καθορίζεται ο σκοπός της σύγχρονης αξιολόγησης. 

Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος 

τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των µαθητών και της κοινωνίας. Η επίτευξη του στόχου 

αυτού ορίζεται από ένα σύνολο επιµέρους στόχων, που µεταβάλλουν και διευρύνουν τους 

ρόλους εκπαιδευτικών και µαθητών. Ορισµένοι εξ’ αυτών παραθέτονται παρακάτω. Η 

συνεχής επαγγελµατική µάθηση των εκπαιδευτικών πραγµατοποιείται µέσα από 

(Ματσαγγούρας, 2014): 

� Την άµεση ανατροφοδότησή και καθοδήγησή τους από ειδικό επιµορφωτή. 

� Τη συστηµατική τους συµµετοχή σε ποικίλες διδακτικές δραστηριότητες εναλλακτικών 

προσεγγίσεων καθώς και αναστοχασµού. 

� Τη συνεργασία µε συναδέλφους τους αναφορικά µε θέµατα τάξης (π.χ. κοινός 

προγραµµατισµός, δράσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων της εκπαιδευτικής δοµής 

κ.α.). 

� Την κριτική εξέταση των προσωπικών τους πρακτικών αναφορικά µε διάφορους 

παράγοντες του πλαισίου της τάξης, του σχολείου ή του κοινωνικό-πολιτισµικού 

συγκείµενου. 

� Τη σύνδεση της αξιολόγησης µε διάφορες επιµορφώσεις, βάσει συγκεκριµένων 

αναγκών των εκπαιδευτικών. 

� Πρόσδοση επιπλέον βαρύτητας στην ενεργό εµπλοκή των µαθητών.  

� ∆ιασφάλιση προϋποθέσεων ισότητας και σύνδεση της ισότητας των εκπαιδευτικών 

ευκαιριών µε τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. 
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3.4  Καθεστώς προσλήψεων προσωπικού για τις ξένες γλώσσες 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

ανήκει στην κατηγορία των πολιτικών υπαλλήλων του κράτους και αποτελεί τον 

εκπαιδευτικό κλάδο. Ως προς τον διορισµό τους ακολουθείται ειδική διαδικασία που 

διέπεται από ξεχωριστή νοµοθεσία (Κωτσίκης, 2000). 

Τα Π.∆., οι Εγκύκλιοι και οι Νόµοι που καθορίζουν τα προσόντα και το σύνολο των 

κριτηρίων διορισµού των εκπαιδευτικών παραθέτονται αναλυτικά στην ενότητα αυτή.  

Έως το 1997, όσοι κατείχαν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είχαν το δικαίωµα 

εγγραφής σε πίνακες διοριστέων βάσει του Ν.1566/1985. Πρόκειται για τις λεγόµενες 

επετηρίδες. Βάσει αυτού, οι διορισµοί των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

γίνονταν µόνο µε γνώµονα τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες αυτούς. Ουσιαστικά το 

σύστηµα διορισµού των εκπαιδευτικών µέσω της επετηρίδας ακολουθήθηκε καθώς 

θεωρήθηκε ότι αποτελεί µια αδιάβλητη διαδικασία διορισµού. 

Τα τελευταία χρόνια όµως το σύστηµα της επετηρίδας αποδείχθηκε αναχρονιστικό γι’ 

αυτό και προχώρησαν οι διαδικασίες αντικατάστασης του για τους ακόλουθους κυρίως 

λόγους (Κωτσίκης, 2000): 

α) µεγάλος ο αριθµός των υποψήφιων εκπαιδευτικών που εγγράφονταν ετησίως στην 

επετηρίδα και συνεπώς µεγάλο το χρονικό διάστηµα έως το διορισµό τους. 

β) διορισµός των εκπαιδευτικών βάσει της σειράς εγγραφής τους στην επετηρίδα, χωρίς 

προσµέτρηση άλλων κριτηρίων επιλογής.  

γ) µη πραγµατοποίηση ελέγχου της απαραίτητης παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών. 

 Γενικά η συγκεκριµένη µέθοδος διορισµών έδρασε καθοριστικά στην 

επαγγελµατική πορεία των εκπαιδευτικών διαµορφώνοντας πολλές φορές µια λανθασµένη 

νοοτροπία. Ορισµένα αρνητικά δείγµατα αυτής είναι (Ανθοπούλου, 1999): 

1. καταστροφική η λίστα αναµονής για την ψυχολογία του εκπαιδευτικού. 

2. ανακοπή κάθε προσπάθειας βελτίωσης και απόκτησης νέων προσόντων.  

3. διαµόρφωση ενός κλίµατος στατικότητας.  

4. αδράνεια στο πλαίσιο της επαγγελµατικής εξασφάλισης και της µονιµότητας.  

Το σύστηµα της επετηρίδας ουσιαστικά σταµάτησε στο πλαίσιο των αλλαγών που 

πραγµατοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική πολιτική και της πραγµατοποίησης 

µεταρρυθµίσεων. Βάσει αυτών, στο άρθρο 6 του Ν. 2525/1997 ορίζονται οι εξής 

εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις:  
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-  31/12/1997 κλείσιµο πινάκων διοριστέων βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 

2525/1997. 

- διορισµοί των νέων εκπαιδευτικών βάσει διαγωνισµών. 

Απαραίτητο προσόν για το διορισµό των εκπαιδευτικών είναι το Πιστοποιητικό 

Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας. Οι διορισµοί σε θέσεις των κλάδων 

εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης πραγµατοποιούνται βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων (άρθρο 15 του ν.1566/1985). 

Από το 1998 µέχρι και σήµερα το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.) είναι αυτό που προκηρύσσει και διενεργεί διαγωνισµό για την κατάρτιση πίνακα 

διοριστέων εκπαιδευτικών κατά κλάδους και ειδικότητες που ισχύει για µία διετία (άρθρο 3 

του ν. 2525/1997). Και οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών εντάσσονται φυσικά σε αυτό το 

καθεστώς διορισµών.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως η πλήρωση των θέσεων ορίζεται από τις αρχές της ίσης 

ευκαιρίας συµµετοχής, της αξιοκρατίας, της αντικειµενικότητας, της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της δηµοσιότητας (άρθρο 12, του Υπαλληλικού Κώδικα - 

Υ.Κ.). 

Ο συνολικός αριθµός των θέσεων των εκπαιδευτικών που απαιτείται προς πρόσληψη, 

υπολογίζεται από το Τµήµα του Υπουργείου Παιδείας και κατόπιν ο Υπουργός Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνει στο Α.Σ.Ε.Π. τη διεξαγωγή διαγωνισµού (άρθρο 

1, παράγραφος 3 του ν. 2834/2000).  

Η κύρωση των απαιτούµενων θέσεων για το διορισµό του εκπαιδευτικού προσωπικού 

πραγµατοποιείται µε υπουργική απόφαση βάσει των όσων ορίζονται στο άρθρο 11 του Ν. 

1966/1991. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε διορισµό είναι η εξασφάλιση των 

αναγκαίων πιστώσεων. 

Οι επιτυχόντες στους διαγωνισµούς πρέπει να έχουν φυσικά τα ειδικά τυπικά 

προσόντα διορισµού (ανάλογο πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης βάσει της ειδικότητας) 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.1566/1985. Παράλληλα πρέπει να διαθέτουν 

και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας, το οποίο χορηγείται από τα 

Α.Ε.Ι. (άρθρο 6, παράγραφος 4, του ν. 2525/1997). 

Θα πρέπει να επισηµανθεί βέβαια πως βάσει του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999, 

δόθηκε το δικαίωµα σε όσους ήταν εγγεγραµµένοι στους πίνακες διοριστέων του Ν. 

1566/1985 έως 31/12/97 και ήταν προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι στα δηµόσια 
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σχολεία, µε την προϋπόθεση ότι είχαν συµπληρώσει προϋπηρεσία 16 µηνών έως τις 

30/06/98, να ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα διοριστέων ανάλογα µε την προϋπηρεσία τους έως 

τότε. Πρόκειται για τον αποκαλούµενο πίνακα των 16µηνιτών, βάσει του οποίου 

προσλαµβάνονται (κατά προτεραιότητα) εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές µέχρι 

το διορισµό τους σε κενές οργανικές θέσεις. 

Βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1α του Ν. 3027/2002, από το έτος 2003 και έπειτα, 

οι διορισµοί εκπαιδευτικών στις κενές οργανικές θέσεις γίνονται κατά 75% από αυτούς που 

επιτυγχάνουν στο Α.Σ.Ε.Π ανάλογα µε τη βαθµολογία που συγκεντρώνουν και κατά 25% 

βάσει του πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 και της σειράς εγγραφής 

τους. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της β΄ προαναφερθείσας 

περίπτωσης, οι κενές θέσεις καλύπτονται από αυτούς που περιλαµβάνονται σε ενιαίο πίνακα 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που συντάσσεται ετησίως βάσει του συνόλου των µορίων των 

εκπαιδευτικών. Στον υπολογισµό των µορίων συνυπολογίζονται τα µόρια εκ της 

προϋπηρεσίας και εκ της βαθµολογικής βάσης που πέτυχαν στον τελευταίο διαγωνισµό του 

Α.Σ.Ε.Π. 

Με το Ν.3255/2004 συστήνεται ο ενιαίος πίνακας διορισµών στον οποίο εντάσσονται 

οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και όσοι έχουν αποκτήσει διδακτική προϋπηρεσία. Τα ποσοστά 

διορισµού από κάθε κατηγορία είναι 60% και 40% αντίστοιχα. Ωστόσο, όσοι εκπαιδευτικοί 

ανήκουν στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, δύνανται να διορισθούν και χωρίς να 

έχουν λάβει µέρος στο κάποιο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. Ο τελευταίος γραπτός διαγωνισµός 

του ΑΣΕΠ διεξήχθη το 2008. Εκτός των επιτυχόντων – διορισθέντων του διαγωνισµού, η 

κυβέρνηση µε το Ν. 3687/2008 και το αρ.5 παραχωρεί δικαίωµα διορισµού σε άλλες δύο 

κατηγορίες του ενιαίου πίνακα διορισµών. Όσοι έχουν 30 ή 24 µήνες προϋπηρεσίας και 

επιτυχία σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν θέση µόνιµου 

εκπαιδευτικού στο Ελληνικό δηµόσιο σχολείο.  

Ουσιαστικά τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών για 

την πρόσληψη τους είναι:  

� ακαδηµαϊκά.  

� κοινωνικά. 

� διδακτική προϋπηρεσία. 

� τελική βαθµολογία στο διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. 
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Τα πτυχία που απαιτούνται από όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται για τη 

διεκδίκηση µιας θέσης σε δηµόσια σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης παραθέτονται 

ακολούθως.  

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή 

ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Συγκεκριµένα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη 

ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ε.Ε. (1/5/2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (Π.∆. 

299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 367/2001), ενώ για τα πτυχία µε χρόνο κτήσης 

µετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή 

ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Πτυχίο Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής 

ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

 

3.4.1  ∆ιαδικασία πρόσληψης 

 Το έτος 1998 διενεργήθηκε ο πρώτος γραπτός διαγωνισµός εκπαιδευτικών, από τότε 

ακολούθησαν ακόµη πέντε διαγωνισµοί τα έτη 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. Όπως 

φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα ο αριθµός των συµµετεχόντων στους διαγωνισµούς είναι 

πολύ µεγάλος σε σχέση µε τις θέσεις που προκηρύσσονται. Συνεπώς, είναι προφανές πως 

ενώ οι απόφοιτοι των Τµηµάτων Ξένων Γλωσσών που αναζητούν µία θέση εργασίας στο 

δηµόσιο σχολείο αυξάνονται και σωρεύονται, οι θέσεις που προσφέρονται είναι πολύ λίγες 

τον αριθµό ώστε να καλύψουν τη ζήτηση. 
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Πίνακας 5. Γραπτοί ∆ιαγωνισµοί του ΑΣΕΠ 

Προκήρυξη Έτος Διαγωνισμού Κλάδος 
Επιτυχόντες 

- Διοριστέοι 

Επιτυχόντες 

- Μη 

διοριστέοι 

Μη 

Επιτυχόντες 

Σύνολο 

Υποψηφίων 

3Π/2008 2008 ΠΕ05 144 1466 955 2421 

ΠΕ06 228 2960 899 3859 

ΠΕ07 144 987 450 1437 

10Π/2006 2006 ΠΕ05 240 1291 1255 2546 

ΠΕ06 313 2508 1148 3656 

ΠΕ07 396 1519 303 1822 

25/1Π/2004 2004 ΠΕ05 119 1007 1541 2548 

ΠΕ06 905 3788 560 4348 

ΠΕ07 84 906 656 1562 

25/1Π/2002 2002 ΠΕ05 149 637 1197 1834 

ΠΕ06 637 2962 346 3308 

ΠΕ07 33 506 557 1063 

12/2Π/2000 2000 ΠΕ05 55 626 2043 2669 

ΠΕ06 152 1371 1898 3269 

ΠΕ07 44 381 729 1110 

2/1998 1998 ΠΕ05 222 260 1077 1337 

ΠΕ06 114 615 700 1315 

ΠΕ07 29 126 451 577 

 

  

 Στα παρακάτω γραφήµατα µπορεί κανείς να διακρίνει το πόσο µικρό είναι το ποσοστό 

απορρόφησης. Συγκεκριµένα για τη δεκαετία 1998 έως 2008 ο αριθµός των συµµετεχόντων 

στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ είναι δυσανάλογος µε το πλήθος των προσφερόµενων 

θέσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους τρεις κλάδους (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07). 

 

 

Γράφηµα 3.α ΠΕ05 Ποσοστό επιτυχίας επί του συνόλου συµµετεχόντων στους 

διαγωνισµούς ΑΣΕΠ  ετών 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. 
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Γράφηµα 3.β ΠΕ06 Ποσοστό επιτυχίας επί του συνόλου συµµετεχόντων στους 

διαγωνισµούς ΑΣΕΠ  ετών 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 3.γ ΠΕ07 Ποσοστό επιτυχίας επί του συνόλου συµµετεχόντων στους 

διαγωνισµούς ΑΣΕΠ ετών 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. 

 

 

 

Τα γραφήµατα που ακολουθούν απεικονίζουν για κάθε ένα γραπτό διαγωνισµό του 

ΑΣΕΠ που έχει διενεργηθεί από το έτος 1998 έως και 2008, το πλήθος των συµµετεχόντων, 

των επιτυχόντων – διοριστέων, των επιτυχόντων – µη διοριστέων και των µη επιτυχόντων, 

για τους κλάδους Γαλλικών (ΠΕ05), Αγγλικών (ΠΕ06) και Γερµανικών (ΠΕ07). 

 

 

 

 

 



 42

Γράφηµα 4.α Γραπτός ∆ιαγωνισµός ΑΣΕΠ 1998 (Προκήρυξη 2/1998) 
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Γράφηµα 4.β Γραπτός ∆ιαγωνισµός ΑΣΕΠ 2000 (Προκήρυξη 12/2Π/2000) 
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Γράφηµα 4.γ Γραπτός ∆ιαγωνισµός ΑΣΕΠ 2002 (Προκήρυξη 25/1Π/2002) 
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Γράφηµα 4.δ Γραπτός ∆ιαγωνισµός ΑΣΕΠ 2004 (Προκήρυξη 25/1Π/2004) 
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Γράφηµα 4.ε Γραπτός ∆ιαγωνισµός ΑΣΕΠ 2006 (Προκήρυξη 10Π/2006) 
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Γράφηµα 4.στ Γραπτός ∆ιαγωνισµός ΑΣΕΠ 2004 (Προκήρυξη 3Π/2008) 

 

 

 

Η διαδικασία που απαιτείται και ακολουθείται πριν τη διοργάνωση του διαγωνισµού 

πρόσληψης περιγράφεται ακολούθως:  

1) ∆ηµοσιοποίηση του αιτήµατος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2) Ορισµός της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. 

3) Καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4) Ορίζονται τα γνωστικά αντικείµενα του διαγωνισµού. 

5) Προσδιορισµός της εξεταστέας ύλης κατά κλάδο ή ειδικότητα. 

6) Προσδιορίζεται ο τρόπος επιλογής των θεµάτων. 

7) Καθορίζεται ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων. 
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Ακολούθως πραγµατοποιείται ανάρτηση της Εγκυκλίου ∆ιορισµών Πρωτοβάθµιας 

και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε θέµα: «Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών». 

(Εγκύκλιος ∆ιορισµών Πρωτοβάθµιας & Εκπαίδευσης). Η εγκύκλιος αυτή κάνει 

συγκεκριµένη αναφορά σε κλάδους, κενές προς κάλυψη θέσεις και λειτουργικές ανάγκες. 

Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχύρωση από τους ενδιαφερόµενους 

βαθµολογίας πάνω από τη βάση στο διαγωνισµό. Επίσης προσδιορίζεται η ακριβής  

προθεσµία υποβολής των αιτήσεων. 

 

3.5  Ευρωπαϊκά δεδοµένα 

Σε πολλές χώρες παγκοσµίως για πολλά χρόνια υπήρχε δέσµευση των κυβερνήσεων, 

για απορρόφηση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα 

στο πλαίσιο του δηµόσιου τοµέα εργασίας. Με την παγκοσµιοποίηση όµως και τις συνεχείς 

ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και τις οικονοµίες, οι προτεραιότητες και τα 

εκπαιδευτικά σχέδια άλλαξαν.  

Αυτό που έντονα επιδιώχθηκε τα τελευταία κυρίως χρόνια είναι η µέγιστη 

εκπαιδευτική αποτελεσµατικότητα µε το ελάχιστο συγχρόνως δυνατό κόστος. Βάσει του 

νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού συστήµατος, πολλά κράτη ακολούθησαν τις ίδιες ή 

παρεµφερείς πολιτικές, ενώ άλλα έµειναν προσκολληµένα σε πιο παραδοσιακά σχήµατα.  

Μελετώντας τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού και 

συγκεκριµένα εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σηµειώνεται µια ποικιλία συστηµάτων 

(Eurypedia, 2013). Χαρακτηριστικά, κάθε κρατίδιο της Γερµανίας ακολουθεί δικό του τύπο 

πρόσληψης βάσει της προσφοράς και της ζήτησης.  Γενικά λίγες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

κατάλληλους κεντρικούς µηχανισµούς, για να ελέγχουν τον αριθµό των εκπαιδευτικών που 

προσλαµβάνονται. Στην πλειοψηφία των χωρών λειτουργεί ένα  σύστηµα ανοιχτών 

προσλήψεων δηλαδή ΄΄open recruitment΄΄. Το πλεονέκτηµα του συστήµατος αυτού είναι η 

παροχή αυτονοµίας στους εκπαιδευτικούς, σχετικά µε τις επιλογές ως προς τη σταδιοδροµία 

τους. Έτσι διαµορφώνεται µια πιο ευέλικτη ανταπόκριση στο περιβάλλον ζήτησης 

(Eurydice, 2000). 

Βέβαια γενικά µεγάλη ποικιλία υπάρχει και στο βαθµό συγκεντρωτισµού ή 

αποκέντρωσης των συστηµάτων που σχετίζονται µε την πρόσληψη των εκπαιδευτικών. 

Βάσει αυτού διαµορφώνονται τρία επίπεδα: το ανώτερο, το ενδιάµεσο και το κατώτερο  

(Σαϊτης, 2000). 
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Ανώτερο επίπεδο ορίζεται αυτό του Υπουργείου Παιδείας. Χαρακτηριστικά, στη 

Γερµανία την ευθύνη των προσλήψεων έχουν οι υπουργοί των 16 κρατιδίων. Αντίστοιχα 

στο Βέλγιο, η αρµοδιότητα αυτή βαρύνει τους υπουργούς των 3 γλωσσικών κοινοτήτων, 

ενώ στην Ισπανία αρµόδιες είναι οι κυβερνήσεις των αυτόνοµων κοινοτήτων. Στο Ηνωµένο 

Βασίλειο υπεύθυνοι είναι οι υπουργοί Αγγλίας, Ουαλίας, Β. Ιρλανδίας και Σκωτίας. Στην 

Αυστρία υπεύθυνες είναι οι κυβερνήσεις των 9 κρατιδίων σε σχετική συνεργασία τους µε 

το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστηµών και Πολιτισµού. 

Το ενδιάµεσο επίπεδο ορίζεται από τις τοπικές κυβερνήσεις ή τοπικές διοικητικές 

διαιρέσεις που υπόκεινται όµως στην ευθύνη της ανώτατης αρχής. Έτσι στη Γαλλία 

υπεύθυνοι των προσλήψεων είναι τόσο η ανώτατη αρχή -το υπουργείο ορίζει τον αριθµό 

των προσφερόµενων θέσεων προς διαγωνισµό και ποιοι µπορούν να συµµετάσχουν σε 

αυτόν- όσο και η ενδιάµεση αρχή. Η αρµοδιότητα τοποθέτησης των επιλεχθέντων στις 

εκπαιδευτικές θέσεις ανήκει στον προϊστάµενο εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων κάθε 

περιοχής. Βέβαια σε χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο (Σκωτία) καθώς και τις 

σκανδιναβικές χώρες, καθοριστικός είναι ο ρόλος των τοπικών αρχών και των κατά τόπους 

δηµοτικών συµβουλίων.  

Το κατώτερο επίπεδο δεν είναι άλλο από αυτό της σχολικής µονάδας. Η εξουσία 

ασκείται από την ηγεσία του σχολείου και την σχολική επιτροπή. Σε περιοχές όπως η 

Αγγλία, η Ουαλία, η Β. Ιρλανδία και η Ολλανδία, την αρµοδιότητα για τις προσλήψεις 

εκπαιδευτικών έχουν αποκλειστικά τα σχολεία, µε µια ορισµένη εµπλοκή των τοπικών 

αρχών. Βέβαια στην Αγγλία και την Ουαλία, οι σχολικοί διευθυντές είναι υπόλογοι στους 

οργανισµούς που έχουν αρµοδιότητα για τη σχολική οργάνωση. Στους οργανισµούς αυτούς 

βάσει του σχετικού Νόµου µεταρρύθµισης της εκπαίδευσης του 1988,  δίνεται η 

αρµοδιότητα διορισµών και απολύσεων των εκπαιδευτικών, µε την τοπική αρχή 

εκπαίδευσης (LEA) να ορίζεται ως ο επίσηµος εργοδότης. 

 

3.5.1 Ανοιχτές προσλήψεις - διαγωνισµοί 

Οι ανοιχτές προσλήψεις αφορούν µεθόδους προσλήψεων όπου η ευθύνη 

δηµοσιοποίησης των κενών θέσεων, υποβολής των αιτήσεων και µεθόδου επιλογής είναι 

αποκεντρωµένη. Οι σχολικές µονάδες σε συνεργασία κάποιες φορές µε τις τοπικές αρχές 

είναι υπεύθυνες και αρµόδιες για τις προσλήψεις.  

Στο πλαίσιο των ανοιχτών προσλήψεων, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ενδιαφέρον για 

τις κενές θέσεις που επιθυµούν. Ακολούθως κάθε σχολείο διενεργεί το σύνολο των 
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διαδικασιών που απαιτούνται για την επιλογή και πρόσληψη των εκπαιδευτικών. Πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει το σύστηµα των ανοιχτών προσλήψεων. Ορισµένες εξ’ 

αυτών των χωρών είναι: οι Σκανδιναβικές χώρες, η Ολλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η 

Ιρλανδία κ.α. ( Eurydice, 2008). 

Αντίθετα από τις ανοιχτές προσλήψεις λειτουργούν οι διαγωνιστικές εξετάσεις. Ο όρος 

αυτός αναφέρεται συνήθως σε δηµόσιους κεντρικά οργανωµένους διαγωνισµούς.  

Σε πολλές χώρες όπως στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη 

Μάλτα και τη Ρουµανία διοργανώνονται διαγωνιστικές εξετάσεις. Σε ορισµένες µάλιστα, οι 

εξετάσεις αυτές διενεργούνται πριν την τελική φάση πιστοποίησης της διδακτικής 

επάρκειας (π.χ. Γαλλία, Λουξεµβούργο).  

Θα πρέπει να επισηµανθεί πως δεν πραγµατοποιείται όµως σε όλες τις χώρες η 

πρόσληψη των επιτυχόντων εκπαιδευτικών. Κύριο ρόλο παίζουν οι διαθέσιµες θέσεις (π.χ. 

Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία). Αντίστοιχα σε χώρες όπως την Γαλλία, το Λουξεµβούργο, τη 

Μάλτα και τη Ρουµανία, υπεύθυνοι για την εναρµόνιση προσφοράς και ζήτησης είναι οι 

οργανωτές του διαγωνισµού και άλλες υπηρεσίες της κεντρικής ή της τοπικής κλίµακας.  

Στη Γαλλία όσοι επιτυγχάνουν στο concourse και πιστοποιούνται εξασφαλίζουν 

σίγουρα µια θέση εργασίας. Ανάλογα θέσεις εξασφαλίζονται και για τους επιτυχόντες 

εκπαιδευτικούς στο Λουξεµβούργο. Στη Μάλτα υπεύθυνοι είναι το Υπουργείο ∆ιά Βίου 

Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την οργάνωση και το Υπουργείο 

Επιχειρήσεων. Στη Ρουµανία, ο διαγωνισµός οργανώνεται από την Περιφερειακή Σχολική 

Επιθεώρηση, η οποία είναι και είναι υπεύθυνη για την κατανοµή των θέσεων επί των 

σχολικών µονάδων (Eurydice, 2008). 

Χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερµανία και η Κύπρος ακολουθούν το σύστηµα 

της λεγόµενης επετηρίδας, δηλαδή οι προσλήψεις γίνονται βάσει ενός καταλόγου 

υποψηφίων.  

 

3.5.2  Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEF) αποτελεί έκδοση του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου για µια κοινή βάση ορισµού γλωσσικών σκοπών, καθώς και µεθόδων 

διδασκαλίας και αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για τη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Χρησιµοποιείται ουσιαστικά για το σχεδιασµό, την 

εφαρµογή και αξιολόγηση των Προγραµµάτων Σπουδών, των Προγραµµάτων ∆ιδασκαλίας 
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των ξένων γλωσσών, των διαδικασιών εξετάσεων, των διδακτικών βιβλίων και των 

προγραµµάτων κατάρτισης/ επιµόρφωσης των καθηγητών ξένων γλωσσών στην Ευρώπη.  

 

3.6  Γενικά Στοιχεία Ερευνών 

Σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών το έτος 2007, η απορρόφηση των πτυχιούχων (τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ξένων 

γλωσσών δεν παρουσίαζε σηµαντικά προβλήµατα. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα και από τα 

ακόλουθα αριθµητικά στοιχεία.  

Συνολικά στην προαναφερόµενη έρευνα συµµετείχαν 74 απόφοιτοι ξένων γλωσσών 

(19 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, 20 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας και 21 

Γερµανικής Γλώσσας). Οι απόφοιτοι Τµηµάτων Ξένων Γλωσσών σε ποσοστό 87,4 % 

πέτυχαν σε σχολές των πρώτων επιλογών τους. Ως προς το βαθµό ικανοποίησης τους από 

τα τµήµατα που αποφοίτησαν, τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6. Βαθµός ικανοποίησης από τις σπουδές 

Πολύ ευχαριστηµένος 13,8 % 

Ευχαριστηµένος 43,6 % 

Ούτε ευχαριστηµένος/ 

ούτε δυσαρεστηµένος 

25,8 % 

∆υσαρεστηµένος 12,6 % 

Πολύ δυσαρεστηµένος 4,3 % 

(Βασιλόπουλος, κ.α. 2007) 

 

Θετικά είναι τα αποτελέσµατα της έρευνας για το επίπεδο της απασχόλησης, καθώς 

όπως προέκυψε το 89,6% των αποφοίτων ανήκουν στην κατηγορία των απασχολουµένων 

(Πίνακας 7). Αντίστοιχα θετική είναι και η αντιστοιχία των σπουδών των αποφοίτων µε το 

αντικείµενο της κύριας απασχόλησης τους (Πίνακας 8)  
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Πίνακας 7. Κατάσταση απασχόλησης (έτος 2007) 

Απασχολούµενοι 89,6 % 

Άνεργοι 4,6 % 

Μη ενεργοί 5,8 % 

(Βασιλόπουλος, κ.α. 2007) 

 

Πίνακας 8. Αντιστοιχία σπουδών και απασχόλησης 

Καθόλου 17,5 % 

Λίγο 10,8 % 

Αρκετά 18,2 % 

Απόλυτα 53,5 % 

(Βασιλόπουλος, κ.α. 2007) 

 

Αξιόλογα είναι και τα αποτελέσµατα της έρευνας που αποτυπώνουν τις επιθυµίες των 

αποφοίτων για επαγγελµατική αποκατάσταση. Ο ∆ηµόσιος Τοµέας συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των ερωτώµενων (Πίνακας 9).  

 

Πίνακας 9. Επιθυµητή εργασία 

∆ηµόσιος Τοµέας 76,1 % 

Ιδιωτικός Τοµέας 10,1 % 

∆ική µου επιχείρηση 13,8 % 

(Βασιλόπουλος, κ.α. 2007) 

 

Προγενέστερη πανελλαδική έρευνα σχετικά µε τους αποφοίτους των ετών 1998-2000 

και την απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας, είχε αναδείξει επίσης πολύ σηµαντικά 

στοιχεία. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, ο κλάδος των ξένων γλωσσών ήταν πλήρως 

γυναικοκρατούµενος (92% οι γυναίκες). Σε διάστηµα 5-7 ετών µετά την αποφοίτησή τους, 

οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών εργάζονταν µε µικρά ποσοστά ανεργίας. Γενικά ο εν λόγω 

κλάδος είχε υψηλά ποσοστά προσωρινής και µόνιµης απασχόλησης ιδίως στον ιδιωτικό 

τοµέα, αλλά χαµηλές απολαβές συγκριτικά µε το µέσο όρο των µισθωτών και 

συµβασιούχων. Ορισµένα εκ των αριθµητικών δεδοµένων που καταγράφηκαν στην έρευνα 

αυτή παραθέτονται στους ακόλουθους πίνακες 10 και 11  (Καραµεσίνη, 2008). 
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Πίνακας 10. Βασικοί δείκτες (έρευνα απορρόφησης αποφοίτων 1998-2000) 

 Άνδρες (%) Γυναίκες (%) 

Εργασιακή Κατάσταση 

Απασχολούµενοι 

Άνεργοι  

Μη ενεργοί 

 

89,3 

3,6 

7,1 

 

88,9 

4,2 

6,9 

 

Μορφή εργασίας 

Μισθωτός/ Συµβασιούχος έργου (ιδιωτικός τοµέας) 

Μισθωτός/ Συµβασιούχος έργου (δηµόσιος τοµέας) 

Αυτοαπασχολούµενος 

 

50 

44 

6 

 

55,1 

38,6 

6,3 

Είδος απασχόλησης 

Σταθερή 

Προσωρινή 

 

28,3 

71,7 

 

42,6 

57,4 

Αποδοχές απασχόλησης 

Καθαρές µηνιαίες> 1100 € 

Καθαρές µηνιαίες < 900 € 

 

21,4 

64,3 

 

14,6 

52,4 

Ικανοποίηση από την απασχόληση 

Ευχαριστηµένος -η 

Ούτε ευχαριστηµένος/ ούτε δυσαρεστηµένος 

∆υσαρεστηµένος –η 

 

55,4 

19,6 

25 

 

66,2 

13,7 

20,2 

(Καραµεσίνη, 2008) 
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Πίνακας 11. Επαγγέλµατα (ΣΤΕΠ 1992) 

 Άνδρες (%) Γυναίκες (%) 

Μέλη βουλευόµενων σωµάτων, ανώτερα στελέχη 4 3,7 

Επιστηµονικά, καλλιτεχνικά επαγγέλµατα 88 81,2 

Καθηγητές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 22,7 27,1 

∆άσκαλοι ∆ηµοτικών Σχολείων 13,6 15,2 

∆ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων- 

σχολών 

34,1 34,8 

Γλωσσολόγοι, µεταφραστές, διερµηνείς 11,4 8,9 

Άλλα επιστηµονικά, καλλιτεχνικά επαγγέλµατα 18,2 14,1 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 4 7,6 

Υπάλληλοι Γραφείου 2 6,5 

Άλλα επαγγέλµατα 2 1,1 

(Καραµεσίνη, 2008) 

 

Ειδικότερα την τετραετία 2004-2008, το διδακτικό προσωπικό ξένων γλωσσών ανά 

βαθµίδα δηµόσιας εκπαίδευσης αποτυπώνεται στα στοιχεία καταγραφής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε έργο µε θέµα ‘’Οικονοµικά στοιχεία για τις 

Ξένες Γλώσσες στην Ελλάδα’’ 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  http://elp.enl.uoa.gr/fileadmin/elp.enl.uoa.gr/uploads/Oikonomika_stoicheia_gia_tis_X.G..pdf 
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Πίνακας 12. Σύνολο διδακτικού προσωπικού Ξένων Γλωσσών στη δηµόσια εκπαίδευση για 

τα έτη 2001 έως 2013 

∆ιδακτικό 
Έτος 

Α/ΘΜΙΑ 
Εκπαίδευση 

Β/ΘΜΙΑ 
Εκπαίδευση 
- Γυµνάσια 

Β/ΘΜΙΑ 
Εκπαίδευση – 
Γενικά Λύκεια 

2001 2819 6385 2211 
2002 3071 6415 2187 
2003 3932 7015 2213 
2004 4133 7225 2329 
2005 4704 7225 2597 
2006 6402 7730 2385 
2007 6977 8085 2516 
2008 7839 8469 2613 
2009 8535 8615 2607 
2010 8150 7970 2511 
2011 7027 7250 2248 
2012 6301 6946 2216 
2013 6420 5937 1828 

 

(πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία) 

 

Γράφηµα 5. Σύνολο διδακτικού προσωπικού Ξένων Γλωσσών στη δηµόσια εκπαίδευση για 

τα έτη 2001 έως 2013 

 

(πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία) 
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Ακολούθως στον πίνακα 13 παραθέτονται στοιχεία σχετικά µε την επάρκεια του 

διδακτικού προσωπικού για το έτος 2008.  

 

Πίνακας 13. Επάρκεια του διδακτικού προσωπικού για το έτος 2008 

Σχολεία Εκπαιδευτικοί 

πλήρους 

ωραρίου 

Εκπαιδευτικοί 

µη πλήρους 

ωραρίου 

Περιφερειακές 

διδακτικές 

ώρες 

Απαιτούµενες 

διδακτικές 

ώρες 

∆ηµοτικά 3249 3429 82037 99007 

∆είκτης επάρκειας 82,9 % 

Γυµνάσια 6057 662 113677 67524 

∆είκτης επάρκειας 168,3 % 

Λύκεια 1946 193 36567 29560 

∆είκτης επάρκειας 123,7 % 

ΤΕΕ 549 74 10399 3616 

∆είκτης επάρκειας 287,6 % 

 

Τέλος, δηµοσιευµένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τον Αύγουστο του 2014 υπό το 

καθεστώς της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

δείχνουν µια τελείως διαφορετική εικόνα σχετικά µε την απορρόφηση των αποφοίτων ξένων 

γλωσσών. Ο κλάδος των εκπαιδευτικών αντιµετωπίζει τα µεγαλύτερα προβλήµατα 

απορρόφησης. Συγκεκριµένα οι καθηγητές ξένων γλωσσών έχουν τη µεγαλύτερη ανεργία, 

που ανέρχεται στο 50%, µε µόνη εξαίρεση τους καθηγητές Αγγλικής Φιλολογίας των 

οποίων η ανεργία φτάνει µόλις το ποσοστό του 17%. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως οι 

κάτοχοι διδακτικής επάρκειας Proficiency είναι σε θέση να κατοχυρώσουν ένα καλό 

εισόδηµα µε κατάλληλες και στοχευµένες κινήσεις (Ατλάσης, 2014).  
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Πίνακας 14. Αντιστοιχία σπουδών µε τη σηµερινή απασχόληση4 

 

 

3.7  Προσλήψεις των δύο τελευταίων ετών (2012 – 2013) 

Τα δύο τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί σηµαντικά ο αριθµός των προσλήψεων των 

εκπαιδευτικών ξένων φιλολογιών (ως µονίµων) στη δηµόσια εκπαίδευση. Συγκεκριµένα οι 

προσλήψεις των τελευταίων δύο ετών (2012-2013) είναι µηδενικές. Χαρακτηριστικά βάσει 

δηµοσιευµένων στοιχείων, το σχολικό έτος 2012-2013 δεν υπήρξε κανένας διορισµός στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση αναπληρωτών καθηγητών της γερµανικής γλώσσας. Τα 

αριθµητικά δεδοµένα του πίνακα 13. αποδεικνύουν το προαναφερόµενο γεγονός 

(Καλόγηρος, 2013). 

 

 

 

                                                 
4  http://www.aoth.edu.gr/index.php/24-aoth/articles/283-anergia-krisi 
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Πίνακας 15 Προσλήψεις Πτυχιούχων Ξένων Γλωσσών 

Σχολικό έτος Αριθµός   µόνιµων 
διορισµών 

Ειδικότητα 

2012-2013 
2013-2014 

0 Αγγλικής   φιλολογίας 

0 Γαλλικής   φιλολογίας 

0 Γερµανικής   φιλολογίας 

(Καλόγηρος, 2013) 

 

Οι ειδικότητες στην εκπαίδευση είναι: 

� ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας 

� ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας 

� ΠΕ07 Γερµανικής γλώσσας 

O αριθµός των  αναπληρωτών που διορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας 

παρουσιάζεται για τις εξεταζόµενους κλάδους (Γαλλικής (ΠΕ05), Αγγλικής (ΠΕ06), 

Γερµανικής (ΠΕ07) ) στον παρακάτω πίνακα 16. 

 

Πίνακας 16. Αναπληρωτές Ξένων Γλωσσών ανά ειδικότητα, για τα έτη 2001-2014 

∆ιδακτικό 
Έτος 

Γαλλικής Γλώσσας 
(ΠΕ05) 

Αγγλικής Γλώσσας 
(ΠΕ06) 

Γερµανικής Γλώσσας 
(ΠΕ07) 

2001-2002 0 533 0 
2002-2003 0 535 0 
2003-2004 39 857 252 
2004-2005 55 670 425 
2005-2006 13 588 226 
2006-2007 33 164 215 
2007-2008 4 198 50 
2008-2009 9 267 50 
2009-2010 0 209 48 
2010-2011 597 1686 943 
2011-2012 118 1252 301 
2012-2013 0 577 0 
2013-2014 11 587 26 

 

(Σηµείωση: Οι προσλήψεις αναπληρωτών διενεργούνταν έως και το 2001 από τις 

αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας – ∆ιευθύνσεις Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

εκπαίδευσης για αυτό απουσιάζουν τα δεδοµένα για τα προηγούµενα έτη). 



 59

Γράφηµα 6. Αναπληρωτές Ξένων Γλωσσών ανά ειδικότητα, για τα έτη 2001-2014 

 

 

(Σηµείωση: Οι προσλήψεις αναπληρωτών διενεργούνταν έως και το 2001 από τις 

αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας – ∆ιευθύνσεις Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

εκπαίδευσης για αυτό απουσιάζουν τα δεδοµένα για τα προηγούµενα έτη). 
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4. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Ερευνητικά Ερωτήµατα 

 Στόχος της συγκεκριµένης έρευνας είναι να απαντηθούν τα κάτωθι ερευνητικά 

ερωτήµατα: 

1.  Ποιο είναι το καθεστώς προσλήψεων και ποιες οι µορφές διορισµού των καθηγητών 

ξένων γλωσσών στη δηµόσια εκπαίδευση για το χρονικό διάστηµα 1980 έως 2014. 

2.  Ποια είναι η σχέση ζήτησης και προσφοράς εργασίας για τους καθηγητές ξένων 

γλωσσών για το χρονικό διάστηµα 1980 έως 2014. 

3.  Ποιες περιοχές της Ελλάδας παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη απορρόφηση καθηγητών 

ξένων γλωσσών για τα έτη 1980 έως 2014. 

4. Ποιες είναι οι εισροές φοιτητών στα ξενόγλωσσα Πανεπιστηµιακά τµήµατα της 

Ελλάδας για την περίοδο 1980 έως 2014. 

5. Ποιες είναι οι εκροές – πτυχιούχοι των Πανεπιστηµιακών τµηµάτων ξένων 

γλωσσών, και ο ρυθµός απορρόφησής τους από τη δηµόσια εκπαίδευση κατά το 

διάστηµα 1980 έως 2014. 

6. Ποιες είναι οι επιδόσεις των υποψηφίων ξένων γλωσσών στους διαγωνισµούς του 

ΑΣΕΠ από το 1998 µέχρι το 2008 και κατά πόσο διαφοροποιούνται τα ποσοστά 

επιτυχόντων ανά ξένη γλώσσα. 

 

 Τα ερευνητικά ερωτήµατα απαντήθηκαν στο σύνολό τους, µε τη µόνη παρατήρηση ότι 

δεν κατέστη δυνατή η συλλογή µικρού µέρους των απαιτούµενων στοιχείων λόγω 

απουσίας τους από όλες τις διαθέσιµες επίσηµες πηγές, οι οποίες και αναλύονται στο 

κεφάλαιο της µεθοδολογίας 4.2. Αυτό δεν αποτέλεσε τροχοπέδη για την εξαγωγή 

ασφαλών συµπερασµάτων όπως αποκαλύπτεται και στην ανάλυση των αποτελεσµάτων 

παρακάτω στην υποενότητα 4.3. 

 

4.2 Μεθοδολογία της Έρευνας 

 Για να καταστεί δυνατή η απάντηση των ερευνητικών ερωτηµάτων που τέθηκαν στην 

υποενότητα 4.1, θα πρέπει πέραν των ποιοτικών στοιχείων που έχουν παρατεθεί 

βιβλιογραφικά, να γίνει και µία εκτεταµένη συλλογή όλων των ποσοτικών δεδοµένων. 
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 Θέλοντας να υπάρξει µία όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των ερευνητικών 

ερωτηµάτων που θα οδηγήσει στην απάντησή τους συλλέχθηκαν δεδοµένα από µία 

πληθώρα πηγών.  

 Από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) στα αναρτηµένα 

δεδοµένα ανά έτος που αφορούν στοιχεία εκπαίδευσης , καθώς και από τις ετήσιες εκθέσεις 

της Στατιστικής της Εκπαίδευσης, συλλέχθηκαν αριθµητικά στοιχεία αναφορικά µε το 

πλήθος των µαθητών, το πλήθος των διδασκόντων και το πλήθος των σχολικών µονάδων. 

Τα δεδοµένα αυτά αφορούν όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας εκπαίδευσης για τα έτη 1980 – 

2014.   

 Πληροφορίες για το πλήθος των εισακτέων από τα αντίστοιχα τµήµατα ξένων γλωσσών 

( Γαλλικής, Αγγλικής και Γερµανικής Φιλολογίας) για τα έτη 1980 – 1986*  και 2004 – 2014 

συγκεντρώθηκαν από το τµήµα Γ – Τεκµηρίωσης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. Για το πλήθος των αποφοίτων των ξενόγλωσσων τµηµάτων για τα έτη 1980 -

1986* και  2004-2014 συλλέχθηκαν δεδοµένα από τις ετήσιες εκθέσεις της Στατιστικής της 

Εκπαίδευσης καθώς και από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 

 Για τα  έτη 1980 έως 2000 συγκεντρώθηκαν έντυπα ΦΕΚ από το αρχείο του Εθνικού 

Τυπογραφείου. Αντίστοιχα για τα έτη 2001 έως 2014 συλλέχθηκαν δεδοµένα  από την 

ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Για την επεξεργασία τους αποµονώθηκε το τεύχος 

Γ’ που αφορά της υπηρεσιακές µεταβολές στο δηµόσιο τοµέα. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν 

τους διορισµούς µονίµων καθηγητών ξένων γλωσσών (Γαλλικής, Αγγλικής και Γερµανικής 

Γλώσσας) στο Ελληνικό δηµόσιο σχολείο.  

 Από το Ανώτατο Συµβούλιο Προσωπικού (ΑΣΕΠ), συλλέχθηκαν δεδοµένα που 

αφορούν τους έξι  γραπτούς διαγωνισµούς εκπαιδευτικών που έχουν διενεργηθεί κατά τα 

έτη 1998 έως 2008. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν πληροφορίες για τον αριθµό των 

συµµετεχόντων, επιτυχόντων -  διοριστέων,  επιτυχόντων – µη διοριστέων και αποτυχόντων.  

 Επιπρόσθετα από τη γενική ∆ιεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Τµήµα Α’ ∆ιορισµών) του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέχθηκαν δεδοµένα 

που αφορούν το πλήθος των διορισθέντων αναπληρωτών για το χρονικό διάστηµα 2001 έως 

2014 για όλους τους εξεταζόµενους κλάδους (Γαλλικής ΠΕ05, Αγγλικής ΠΕ06 και 

Γερµανικής ΠΕ07). 

* Τα στοιχεία για τα έτη 1987 έως 2004 δεν υπήρχαν διαθέσιµα σε καµία από τις προαναφερθείσες 

πηγές. (ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική της Εκπαίδευσης, ΥΠΑΙΘ, Τµήµατα Ξένων Γλωσσών ΑΕΙ) 
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 Όλοι οι Νόµοι, τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα και οι Υπουργικές Αποφάσεις που ορίζουν το 

πλαίσιο και τους κανόνες λειτουργίας της δηµόσιας εκπαίδευσης ανακτήθηκαν από το 

ηλεκτρονικό Αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

 

 Η ανάγκη συλλογής όλων των παραπάνω δεδοµένων προέκυψε διότι, δεν υπήρχε 

βιβλιογραφικά καµία επίσηµη µελέτη ή έρευνα που να τα αποτυπώνει αριθµητικά στο 

σύνολό τους, και πόσο µάλλον να εξετάζει τις ροές απορρόφησης των αποφοίτων 

Πανεπιστηµιακών ξενόγλωσσων τµηµάτων από τη δηµόσια εκπαίδευση σε σχέση µε τους 

εισακτέους σε αυτά. Αντίστοιχα απουσιάζει κάποια έρευνα ή µελέτη που να αποτυπώνει 

γεωγραφικά την απορρόφηση αποφοίτων ξενόγλωσσων τµηµάτων από τη δηµόσια 

εκπαίδευση. 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την καταγραφή, επεξεργασία και αποτύπωση των 

δεδοµένων είναι: 

• Φυλλοµετρητής δεδοµένων (Microsoft Office – Excel )  

• Εργαλεία Επιχειρηµατικής Νοηµοσύνης ( Microsoft Power BI, Tableau) 

 

4.3 Αποτελέσµατα και Ανάλυση. 

 Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν, για κάθε ένα διδακτικό έτος από το 1980 έως και το 

2014,  αφορούν τις προσλήψεις καθηγητών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερµανικής Γλώσσας 

και πλην της αριθµητικής καταγραφής έγινε και καταγραφή της γεωγραφικής κατανοµής 

αυτών σε Πανελλαδική κλίµακα. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια 

συγκεντρωτικά γραφήµατα και πίνακες των προαναφερθέντων. Τα πλήρη δεδοµένα καθώς 

και όλα τα γραφήµατα και πίνακες παρατίθενται αναλυτικά στα Παραρτήµατα Πινάκων και 

Γραφηµάτων Από τα στοιχεία αυτά µπορεί να µελετηθεί η απορρόφηση των καθηγητών 

ξένων γλωσσών, ο τρόπος πρόσληψής τους καθώς επίσης και η διακύµανση του πλήθους 

των διορισθέντων ανάλογα µε τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και τις αλλαγές στην 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας. 

 Θέλοντας κανείς να έχει µια πλήρη εικόνα της ροής από την πρωτοβάθµια έως και την 

αγορά εργασίας θα πρέπει να εξετάσει τα εκάστοτε πλήθη σε κάθε µία κατηγορία 

αντίστοιχα. 
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4.3.1 Σύνολα Μαθητών, ∆ιδακτικού Προσωπικού και Σχολικών Μονάδων σε 

∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια διαχρονικά. 

 

Πίνακας 17. ∆ηµόσια ∆ηµοτικά Σχολεία, Μαθητές και ∆ιδάσκοντες 

∆ιδακτικό 
Έτος  

Σχολικές 
µονάδες 

∆ιδακτικό 
προσωπικό Μαθητές 

Μαθητές 
ανά 

διδάσκοντα 

1980-1981        8.948          32.165        843.227            26,2    
1981-1982        8.909          35.458        835.039            23,6    
1982-1983        8.825          34.884        834.787            23,9    
1983-1984        8.650          34.506        835.738            24,2    
1984-1985        8.517          35.709        835.932            23,4    
1985-1986        8.282          35.722        836.061            23,4    
1986-1987        7.967          35.658        813.898            22,8    
1987-1988        7.781          36.730        814.258            22,2    
1988-1989        7.493          37.926        797.582            21,0    
1989-1990        7.365          40.005        777.925            19,4    
1990-1991        7.259          41.035        755.903            18,4    
1991-1992        7.128          40.361        727.775            18,0    
1992-1993        6.968          40.951        698.040            17,0    
1993-1994        6.851          42.207        678.145            16,1    
1994-1995        6.727          44.924        655.715            14,6    
1995-1996        6.524          45.714        631.237            13,8    
1996-1997        6.357          46.916        612.620            13,1    
1997-1998        6.172          47.609        602.419            12,7    
1998-1999       

 

1999-2000         
2000-2001        5.708          48.872        593.094            12,1    
2001-2002        5.600          50.986        597.847            11,7    
2002-2003        5.541          52.775        600.254            11,4    
2003-2004        5.471          57.305        605.961            10,6    
2004-2005        5.398          59.387        599.843            10,1    
2005-2006        5.297          60.814        596.652              9,8    
2006-2007        5.220          63.513        593.583              9,3    
2007-2008        5.174          64.058        590.491              9,2    
2008-2009        5.127          64.977        590.640              9,0    
2009-2010        5.075          66.409        589.578              8,9    
2010-2011        4.991          66.018        590.203              8,9    
2011-2012        4.392          63.396        590.070              9,3    
2012-2013        4.350          61.726        588.832              9,5    
2013-2014        4.313          61.582        586.111              9,5    

 

(Πηγή: Στατιστική της Εκπαίδευσης & Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία) 
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Γράφηµα 7. Μαθητές ∆ηµοσίων ∆ηµοτικών Σχολείων και Αναλογία Μαθητών ανά 

διδάσκοντα, έτη 1980 έως και 2014. 
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Γράφηµα 8. ∆ιδακτικό Προσωπικό ∆ηµοσίων ∆ηµοτικών Σχολείων και Σχολικές Μονάδες, 

έτη 1980 έως και 2014. 
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Πίνακας 18. ∆ηµόσια Γυµνάσια, Μαθητές και ∆ιδάσκοντες 

∆ιδακτικό 
Έτος  

Σχολικές 
µονάδες 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

∆ηµόσια 
Μαθητές 

Μαθητές 
ανά 

διδάσκοντα 

1980-1981        1.311          18.778        414.704            22,1    
1981-1982        1.375          19.784        432.759            21,9    
1982-1983        1.435          21.166        430.928            20,4    
1983-1984        1.465          21.816        424.918            19,5    
1984-1985        1.527          22.471        423.249            18,8    
1985-1986        1.584          23.366        423.912            18,1    
1986-1987        1.630          25.323        435.979            17,2    
1987-1988        1.657          26.052        432.409            16,6    
1988-1989        1.689          27.237        431.760            15,9    
1989-1990        1.718          28.154        426.197            15,1    
1990-1991        1.729          28.939        425.361            14,7    
1991-1992        1.740          29.520        426.254            14,4    
1992-1993        1.759          30.356        438.791            14,5    
1993-1994        1.770          32.390        433.188            13,4    
1994-1995        1.784          30.670        418.051            13,6    
1995-1996        1.799          30.957        404.803            13,1    
1996-1997        1.808          31.977        390.848            12,2    
1997-1998        1.822          32.420        375.654            11,6    
1998-1999     

 
  

1999-2000         
2000-2001        1.760          37.340        329.842              8,8    
2001-2002        1.762          38.757        318.897              8,2    
2002-2003        1.723          38.892        305.448              7,9    
2003-2004        1.811          41.627        307.218              7,4    
2004-2005        1.797          43.137        308.861              7,2    
2005-2006        1.834          44.477        317.091              7,1    
2006-2007        1.847          46.606        325.514              7,0    
2007-2008        1.851          47.727        322.391              6,8    
2008-2009        1.859          49.335        322.242              6,5    
2009-2010        1.860          50.208        318.875              6,4    
2010-2011        1.826          46.762        315.606              6,7    
2011-2012        1.729          43.071        308.185              7,2    
2012-2013        1.729          40.585        304.863              7,5    
2013-2014        1.696          34.635        296.347              8,6    

 

(Πηγή: Στατιστική της Εκπαίδευσης & Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία) 
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Γράφηµα 9. Μαθητές ∆ηµοσίων Γυµνασίων και Αναλογία Μαθητών ανά διδάσκοντα, έτη 

1980 έως και 2014. 
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Γράφηµα 10. ∆ιδακτικό Προσωπικό ∆ηµοσίων Γυµνασίων και Σχολικές Μονάδες, έτη 1980 

έως και 2014. 
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Πίνακας 19. ∆ηµόσια Λύκεια, Μαθητές και ∆ιδάσκοντες 

∆ιδακτικό 
Έτος  

Σχολικές 
µονάδες 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

∆ηµόσια 
Μαθητές 

Μαθητές 
ανά 

διδάσκοντα 

1980-1981           752          11.217        199.631            17,8    
1981-1982           761          11.669        212.488            18,2    
1982-1983           775          12.724        222920             17,5    
1983-1984           809          14.072        243.111            17,3    
1984-1985           871          14.110        250.373            17,4    
1985-1986           931          15.644        247.821            15,8    
1986-1987           983          16.752        251.766            15,0    
1987-1988        1.003          16.895        244.328            14,5    
1988-1989        1.033          16.841        237.760            14,1    
1989-1990        1.053          17.932        250.602            14,0    
1990-1991        1.075          18.340        253.481            13,8    
1991-1992        1.083          17.959        242.790            13,5    
1992-1993        1.099          17.873        238.271            13,3    
1993-1994        1.115          18.034        237.609            13,2    
1994-1995        1.134          17.205        235.246            13,7    
1995-1996        1.140          17.042        234.613            13,8    
1996-1997        1.149          17.691        229.477            13,0    
1997-1998        1.146          17.627        225.019            12,8    
1998-1999         
1999-2000         
2000-2001        1.199          23.484        225.057              9,6    
2001-2002        1.146          23.420        214.361              9,2    
2002-2003        1.171          23.605        212.628              9,0    
2003-2004        1.191          24.428        217.530              8,9    
2004-2005        1.212          26.014        219.134              8,4    
2005-2006        1.246          28.099        222.519              7,9    
2006-2007        1.252          27.028        217.061              8,0    
2007-2008        1.264          28.122        223.527              7,9    
2008-2009        1.264          28,756        225.507              7,8    
2009-2010        1.265          29.197        231.766              7,9    
2010-2011        1.244          28.015        231.593              8,3    
2011-2012        1.228          25.817        232.145              9,0    
2012-2013        1.225          25.567        230.998              9,0    
2013-2014        1.213          20.905        227.933            10,9    

 

(Πηγή: Στατιστική της Εκπαίδευσης & Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία) 
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Γράφηµα 11. Μαθητές ∆ηµοσίων Λυκείων και Αναλογία Μαθητών ανά διδάσκοντα, έτη 

1980 έως και 2014. 
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Γράφηµα 12. ∆ιδακτικό Προσωπικό ∆ηµοσίων Λυκείων και Σχολικές Μονάδες, έτη 1980 

έως και 2014. 
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Από τη µελέτη των παραπάνω στοιχείων, παρατηρείται ότι ο µαθητικός πληθυσµός έχει 

πτωτική τάση (9% από 2007 έως 2014). Επίσης µείωση παρουσιάζεται και στο πλήθος των 

διδασκόντων, η οποία όµως είναι πιο έντονη παρουσιάζοντας πτώση της τάξης του 21% για 

την αντίστοιχη περίοδο, γεγονός που  οδηγεί σε δυνητικά χαµηλότερο επίπεδο 

προσφερόµενης εκπαίδευσης λόγω της αύξησης του αριθµού των µαθητών ανά διδάσκοντα. 

Βέβαια δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τους εξεταζόµενους κλάδους 

ΠΕ05, ΠΕ06 & ΠΕ07 καθώς συµπεριλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. 

 

4.3.2 Απόφοιτοι Λυκείου και πλήθος εισακτέων 

 

 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα διαθέσιµα στοιχεία για το πλήθος των 

µαθητών του αποφοίτησαν ανά διδακτικό έτος. Παράλληλα γίνεται παρουσίαση του 

αριθµού των εισαχθέντων στα τµήµατα ξένων γλωσσών του ΕΚΠΑ και ΑΠΘ. 

 Στον πίνακα 20 φαίνεται ο αριθµός των αποφοίτων λυκείου καθώς επίσης και ο αριθµός 

των εισακτέων σπουδαστών που ορίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ ανά διδακτικό έτος. 

  

Πίνακας 20. Απόφοιτοι Λυκείου και Εισακτέοι  

Διδακτικό 

Έτος 

Απόφοιτοι 

Λυκείου Εισακτέοι  

 Ποσοστό 

Αποφοίτων σε 

σχολές Ξένων 

Γλωσσών 

2004-2005 68067 1315 1.93% 

2005-2006 72913 1440 1.97% 

2006-2007 68004 1440 2.12% 

2007-2008 68942 1220 1.77% 

2008-2009 65770 1220 1.85% 

2009-2010 72075 1210 1.68% 

2010-2011 71837 1210 1.68% 

2011-2012 73221 1020 1.39% 

2012-2013 72290 1010 1.40% 

2013-2014 76289 800 1.05% 
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Γράφηµα 13. Ποσοστό Αποφοίτων Λυκείου που εισάγεται σε Ξενόγλωσσα Τµήµατα 

 

 

 Για τη δεκαετία 2004-2014 το σύνολο των µαθητών που αποφοιτούν παρουσιάζει 

αύξηση ενώ παράλληλα οι θέσεις που µπορούν να διεκδικήσουν στα τµήµατα ξένων 

γλωσσών και φιλολογιών τείνουν να µειώνονται. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό 

εισακτέων προς αποφοίτους το διδακτικό έτος 2004-2005 προσέγγιζε το 2%, ενώ για το 

διδακτικό έτος 2013-2014 έχει διαµορφωθεί περίπου στο 1%. Παρουσιάζεται δηλαδή µία 

συνδυαστική µείωση της τάξης του 100%. Η µείωση αυτή εντείνεται από το 2010 και έπειτα. 

 Οι πτωτικές τάσεις αυτές επεκτείνονται σε όλα τα τµήµατα ξένων γλωσσών όπως µπορεί 

κανείς να διακρίνει εύκολα στον Πίνακα 21 που ακολουθεί. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι 

αυτή η πτωτική τάση δεν αποτελεί ένδειξη της ζήτησης των τµηµάτων από τους αποφοίτους 

λυκείου διότι οι προσφερόµενες θέσεις στα ΑΕΙ είναι προκαθορισµένες από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 
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Πίνακας 21. Εισακτέοι ανά τµήµα ξένη γλώσσας και φιλολογίας και διδακτικό έτος 

Διδακτικό 

Έτος Εισακτέοι ΠΕ05 Εισακτέοι ΠΕ06 Εισακτέοι ΠΕ07 

1980-1981 506 544 211 

1981-1982 514 584 194 

1982-1983 686 765 235 

1983-1984 589 681 216 

1984-1985 419 687 199 

1985-1986 397 713 220 

2004-2005 470 595 250 

2005-2006 520 590 330 

2006-2007 520 590 330 

2007-2008 450 520 250 

2008-2009 450 520 250 

2009-2010 440 520 250 

2010-2011 440 520 250 

2011-2012 290 500 230 

2012-2013 280 490 240 

2013-2014 230 360 210 

 

Γράφηµα 14. Εισακτέοι ανά τµήµα ξένη γλώσσας και φιλολογίας και διδακτικό έτος 

 

 

 Επιπροσθέτως, για λόγους αφενός πληρότητας παρουσίασης των συλλεχθέντων 

δεδοµένων, και αφετέρου παρουσίασης της προαναφερθείσας µείωσης παρατίθενται στον 

Πίνακα 22 αναλυτικά οι προσφερόµενες θέσεις ανά εκπαιδευτικό ίδρυµα και τµήµα ξένης 

γλώσσας ανά διδακτικό έτος. 
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Πίνακας 22. Προσφερόµενες Θέσεις ΑΕΙ, Τµηµάτων Ξένων Γλωσσών ανά έτος. 

Διδακτικό 

Έτος 

Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα Εισακτέοι ΠΕ05 Εισακτέοι ΠΕ06 Εισακτέοι ΠΕ07 

1980-1981 ΕΚΠΑ 331 338 131 

1980-1981 ΑΠΘ 175 206 80 

1981-1982 ΕΚΠΑ 332 380 107 

1981-1982 ΑΠΘ 182 204 87 

1982-1983 ΕΚΠΑ 445 488 140 

1982-1983 ΑΠΘ 241 277 95 

1983-1984 ΕΚΠΑ 373 433 105 

1983-1984 ΑΠΘ 216 248 111 

1984-1985 ΕΚΠΑ 256 380 107 

1984-1985 ΑΠΘ 163 307 92 

1985-1986 ΕΚΠΑ 261 415 115 

1985-1986 ΑΠΘ 136 298 105 

2004-2005 ΕΚΠΑ  290 315 130 

2004-2005 ΑΠΘ 180 280 120 

2005-2006 ΕΚΠΑ  320 310 160 

2005-2006 ΑΠΘ 200 280 170 

2006-2007 ΕΚΠΑ  320 310 160 

2006-2007 ΑΠΘ 200 280 170 

2007-2008 ΕΚΠΑ  250 280 130 

2007-2008 ΑΠΘ 200 240 120 

2008-2009 ΕΚΠΑ  250 280 130 

2008-2009 ΑΠΘ 200 240 120 

2009-2010 ΕΚΠΑ  240 280 130 

2009-2010 ΑΠΘ 200 240 120 

2010-2011 ΕΚΠΑ  240 280 130 

2010-2011 ΑΠΘ 200 240 120 

2011-2012 ΕΚΠΑ  210 260 110 

2011-2012 ΑΠΘ 80 240 120 

2012-2013 ΕΚΠΑ  200 250 120 

2012-2013 ΑΠΘ 80 240 120 

2013-2014 ΕΚΠΑ  125 205 105 

2013-2014 ΑΠΘ 105 155 105 
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Γράφηµα 15. Προσφερόµενες Θέσεις ΕΚΠΑ, Τµηµάτων Ξένων Γλωσσών ανά έτος. 
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Γράφηµα 16. Προσφερόµενες Θέσεις ΑΠΘ, Τµηµάτων Ξένων Γλωσσών ανά έτος. 
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4.3.3 Απόφοιτοι Τµηµάτων Ξένων Γλωσσών και Απορρόφηση 

 

 Έχοντας εξετάσει τη ροή του µαθητικού πληθυσµού µέχρι και την εισαγωγή του στην 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση ένα σηµείο που αξίζει να σταθούµε στην πορεία της έρευνας είναι, 

ο λόγος των διορισθέντων προς το πλήθος των αποφοίτων τµηµάτων ξένων γλωσσών ανά 

έτος. Αυτό θα αποκαλύψει εάν υπάρχει κάποια τάση στη σχέση ζήτησης και προσφοράς 

θέσεων στα δηµόσια σχολεία καθώς και ποια είναι αυτή η τάση και αν µπορεί να προβλεφθεί 

η δυναµική της αγοράς εργασίας για το µέλλον. 

  

 Για να µπορέσουν να εξαχθούν συµπεράσµατα για τα παραπάνω, συλλέχθηκαν 

δεδοµένα αφενός για τους αποφοίτους και αφετέρου για τους διορισθέντες ανά διδακτικό 

έτος. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στους Πίνακες 23 και 24 αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 23. Απόφοιτοι Ξενόγλωσσων Τµηµάτων ΑΕΙ  

Διδακτικό 

Έτος 

Απόφοιτοι 

ΠΕ05 

Απόφοιτοι 

ΠΕ06 

Απόφοιτοι 

ΠΕ07 

1980-1981 237 420 13 

1981-1982 321 432 16 

1982-1983 417 362 45 

1983-1984 354 375 70 

1984-1985 375 450 101 

1985-1986 403 426 118 

2004-2005 454 700 265 

2005-2006 411 567 227 

2006-2007 327 948 203 

2007-2008 361 861 160 

2008-2009 299 577 159 

2009-2010 307 597 199 

2010-2011 259 529 192 

2011-2012 221 559 191 

2012-2013 181 515 163 

2013-2014 310 630 237 
 

* Τα δεδοµένα για τα διδακτικά έτη 1986-1987 έως και 2003-2004 δεν είναι διαθέσιµα από τις αρµόδιες Υπηρεσίες 

(ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική της Εκπαίδευσης, ΥΠΑΙΘ, Τµήµατα Ξένων Γλωσσών ΑΕΙ) 
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Γράφηµα 17. Απόφοιτοι Ξενόγλωσσων Τµηµάτων ΑΕΙ  
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Πίνακας 24. ∆ιορισθέντες καθηγητές ξένων γλωσσών 

Διδακτικό 

Έτος 

Διορισθέντες 

ΠΕ05 

Διορισθέντες 

ΠΕ06 

Διορισθέντες 

ΠΕ07 

1980-1981 110 156 0 

1981-1982 275 415 0 

1982-1983 287 592 0 

1983-1984 62 263 0 

1984-1985 45 153 0 

1985-1986 61 157 0 

1986-1987 1 142 3 

1987-1988 159 245 7 

1988-1989 89 133 2 

1989-1990 63 159 0 

1990-1991 80 160 0 

1991-1992 49 59 0 

1992-1993 50 814 0 

1993-1994 127 908 30 

1994-1995 80 447 9 

1995-1996 300 530 80 

1996-1997 78 165 20 

1997-1998 350 277 105 

1998-1999 321 423 137 

1999-2000 107 325 105 

2000-2001 46 203 82 

2001-2002 44 126 53 

2002-2003 142 353 12 

2003-2004 104 426 23 

2004-2005 184 410 33 

2005-2006 130 867 87 

2006-2007 124 857 127 

2007-2008 233 371 386 

2008-2009 212 366 368 

2009-2010 133 356 124 

2010-2011 11 18 19 

2011-2012 5 32 5 

2012-2013 0 0 0 

2013-2014 0 0 0 

 

 Πλην της απλής παράθεσης των δεδοµένων, έγινε προσπάθεια συσχετισµού του πλήθους 

των διορισθέντων προς αυτό των αποφοίτων. Στον Πίνακα 23 παρακάτω παρουσιάζεται το 

ποσοστό απορρόφησης για τα διδακτικά έτη που υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία και µπορεί 

να γίνει η σύγκριση. 
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Πίνακας 25. Λόγος διορισθέντων προς απόφοιτους τµηµάτων ξένων γλωσσών ανά κλάδο 

Διδακτικό 

Έτος 

Διορισθέντες 

προς 

Απόφοιτους 

ΠΕ05 

Διορισθέντες 

προς 

Απόφοιτους 

ΠΕ06 

Διορισθέντες 

προς 

Απόφοιτους 

ΠΕ07 

1980-1981 46.4% 37.1% 0.0% 

1981-1982 85.7% 96.1% 0.0% 

1982-1983 68.8% 163.5% 0.0% 

1983-1984 17.5% 70.1% 0.0% 

1984-1985 12.0% 34.0% 0.0% 

1985-1986 15.1% 36.9% 0.0% 

2004-2005 40.5% 58.6% 12.5% 

2005-2006 31.6% 152.9% 38.3% 

2006-2007 37.9% 90.4% 62.6% 

2007-2008 64.5% 43.1% 241.3% 

2008-2009 70.9% 63.4% 231.4% 

2009-2010 43.3% 59.6% 62.3% 

2010-2011 4.2% 3.4% 9.9% 

2011-2012 2.3% 5.7% 2.6% 

2012-2013 0.0% 0.0% 0.0% 

2013-2014 0.0% 0.0% 0.0% 

 

 Όπως διακρίνεται, τα ποσοστά απορρόφησης – εξαιρώντας κάποια µεµονωµένα έτη – 

είναι ιδιαίτερα χαµηλά ή και µηδενικά. Αυτό αποτελεί µία πρώτη ένδειξη της τάσης στην 

αγορά εργασίας. Ωστόσο, θέλοντας κανείς να αποτυπώσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια την τάση 

αυτή, θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί από κάθε διδακτικό έτος 

προστίθενται - σωρεύονται -  στο δυνητικό εργατικό δυναµικό που αξιώνει µία θέση 

εργασίας στα δηµόσια σχολεία. Ως δυνητικό εργατικό δυναµικό νοείται το σύνολο των 

αποφοίτων του κλάδου ανά διδακτικό έτος, προστιθέµενο στους ήδη απόφοιτους 

παλαιότερων διδακτικών ετών, που µπορεί να παραµένουν αδιόριστοι. Ουσιαστικά δεν 

µπορεί κανείς µε ασφάλεια να δηµιουργήσει µία ευθεία σχέση µεταξύ αποφοίτων και 

διορισθέντων εστιάζοντας στο κάθε διδακτικό έτος ξεχωριστά. Για αυτό το λόγο στους 

Πίνακες 26.α, 26.β, 26.γ παρουσιάζεται ο σωρευτικός αριθµός των αποφοίτων και 

διορισθέντων αντίστοιχα, και βεβαίως ο λόγος αυτών που οδηγεί σε ένα πιο ακριβές 

συµπέρασµα για το ποσοστό απορρόφησης.  
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Πίνακας 26.α  Ποσοστό Απορρόφησης Κλάδου ΠΕ05 

Διδακτικό 

Έτος 

Απόφοιτοι ΠΕ05 – 

Σωρευτικά 

Διορισθέντες 

ΠΕ05 - Σωρευτικά 

Ποσοστό 

Απορρόφησης ΠΕ05 

2004-2005 454 184 41% 

2005-2006 865 314 36% 

2006-2007 1192 438 37% 

2007-2008 1553 671 43% 

2008-2009 1852 883 48% 

2009-2010 2159 1016 47% 

2010-2011 2418 1027 42% 

2011-2012 2639 1032 39% 

2012-2013 2820 1032 37% 

2013-2014 3130 1032 33% 

 

Πίνακας 26.β Ποσοστό Απορρόφησης Κλάδου ΠΕ06 

Διδακτικό 

Έτος 

Απόφοιτοι ΠΕ06 - 

Σωρευτικά 

Διορισθέντες 

ΠΕ06 - Σωρευτικά 

Ποσοστό 

Απορρόφησης ΠΕ06 

2004-2005 700 410 59% 

2005-2006 1267 1277 101% 

2006-2007 2215 2134 96% 

2007-2008 3076 2505 81% 

2008-2009 3653 2871 79% 

2009-2010 4250 3227 76% 

2010-2011 4779 3245 68% 

2011-2012 5338 3277 61% 

2012-2013 5853 3277 56% 

2013-2014 6483 3277 51% 

 

Πίνακας 26.γ Ποσοστό Απορρόφησης Κλάδου ΠΕ07 

Διδακτικό 

Έτος 

Απόφοιτοι ΠΕ07 - 

Σωρευτικά 

Διορισθέντες 

ΠΕ07 - Σωρευτικά 

Ποσοστό 

Απορρόφησης ΠΕ07 

2004-2005 265 33 12% 

2005-2006 492 120 24% 

2006-2007 695 247 36% 

2007-2008 855 633 74% 

2008-2009 1014 1001 99% 

2009-2010 1213 1125 93% 

2010-2011 1405 1144 81% 

2011-2012 1596 1149 72% 

2012-2013 1759 1149 65% 

2013-2014 1996 1149 58% 
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 Όπως φαίνεται παραπάνω, τα χαµηλότερα ποσοστά απορρόφησης παρουσιάζει ο κλάδος 

των Γαλλικών (ΠΕ05) µε µόλις 1 στους 3 υποψηφίους της χρονοσειράς 2004-2014 να 

απορροφάται από την αγορά εργασίας (διδακτικό έτος 2013-2014). Στον δε κλάδο των 

Αγγλικών (ΠΕ06), το ποσοστό απορρόφησης έχει υποδιπλασιαστεί. Από 96% το διδακτικό 

έτος 2006-2007 έχει διαµορφωθεί στο 51% το διδακτικό έτος 2013-2014. Αντίστοιχη εικόνα 

παρουσιάζει και ο κλάδος των Γερµανικών (ΠΕ07), µε τα ποσοστά απορρόφησης να 

διαµορφώνονται στο 58% το διδακτικό έτος 2013-2014 σε αντίθεση µε το διδακτικό έτος 

2008-2009 που ήταν 99%. 

 Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι, η δραµατική µείωση - πάγωµα των προσλήψεων 

σε όλους τους κλάδους από το έτος 2009 και µετά, µε την παράλληλη αδιάλειπτη ροή 

αποφοίτων από τα τµήµατα ξένων γλωσσών, έχει οδηγήσει σε πολύ µεγάλη ζήτηση θέσεων 

εργασίας στα δηµόσια σχολεία σε σχέση µε τις προσφερόµενες. 

 

4.3.4 Μορφές Απορρόφησης Εκπαιδευτικών διαχρονικά  

 

 Όπως έχει ήδη συζητηθεί στο κεφάλαιο 3.4 οι καθηγητές ξένων γλωσσών διορίζονται 

στα δηµόσια σχολεία έως και το 1997 αποκλειστικά από την επετηρίδα. Για τα επόµενα έτη 

έως και το 2008 που διενεργήθηκε ο τελευταίος γραπτός διαγωνισµός των εκπαιδευτικών, 

τη διαδικασία διορισµού την αναλαµβάνει το ΑΣΕΠ. Στη διάρκεια αυτών των ετών µε 

ορισµένες διατάξεις αποφασίζεται και ο διορισµός καθηγητών που ανήκουν σε άλλες 

κατηγορίες πλην αυτής των επιτυχόντων – διοριστέων, στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ. 

Στους πίνακες 27.α, 27..β , 27.γ και 27.δ που ακολουθούν παρουσιάζεται το πλήθος των 

διοριστέων για τα έτη 1980 έως 2014 καθώς επίσης και ο τρόπος διορισµού αυτών. 
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Πίνακας 27.α Μορφές ∆ιορισµού Καθηγητών Κλάδου ΠΕ05 διαχρονικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 16ΜΗΝΟ 24ΜΗΝΟ 30ΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

1980-1981 110 110

1981-1982 275 275

1982-1983 287 287

1983-1984 62 62

1984-1985 45 45

1985-1986 61 61

1986-1987 1 1

1987-1988 159 159

1988-1989 89 89

1989-1990 65 65

1990-1991 80 80

1991-1992 49 49

1992-1993 50 50

1993-1994 127 127

1994-1995 80 80

1995-1996 300 300

1996-1997 78 78

1997-1998 350 350

1998-1999 250 71 321

1999-2000 64 43 107

2000-2001 20 26 46

2001-2002 9 35 44

2002-2003 4 89 49 142

2003-2004 25 79 104

2004-2005 164 2 18 184

2005-2006 61 62 7 130

2006-2007 60 58 6 124

2007-2008 101 122 10 233

2008-2009 1 80 123 8 212

2009-2010 1 1 59 72 133

2010-2011 1 4 6 11

2011-2012 2 3 5

2012-2013 0

2013-2014 0

Σύνολο 2779 114 1 2 1 139 228 751 49 4064

ΑΣΕΠ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Σύνολο

Β/ΘΜΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

ΠΕ05

Διδακτικό 

Έτος
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Πίνακας 27.β Μορφές ∆ιορισµού Καθηγητών Κλάδου ΠΕ06 Α/ΘΜΙΑΣ διαχρονικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 16ΜΗΝΟ 24ΜΗΝΟ 30ΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΒΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

1980-1981 0

1981-1982 0

1982-1983 0

1983-1984 0

1984-1985 0

1985-1986 0

1986-1987 0

1987-1988 0

1988-1989 0

1989-1990 0

1990-1991 0

1991-1992 0

1992-1993 651 651

1993-1994 0

1994-1995 0

1995-1996 332 332

1996-1997 129 129

1997-1998 7 7

1998-1999 116 29 145

1999-2000 26 18 44

2000-2001 20 28 48

2001-2002 2 8 10

2002-2003 1 74 30 105

2003-2004 13 37 50

2004-2005 43 3 46

2005-2006 229 186 1 416

2006-2007 3 149 129 92 1 2 376

2007-2008 73 60 8 141

2008-2009 40 30 21 3 94

2009-2010 40 36 54 1 131

2010-2011 3 3

2011-2012 6 10 16

2012-2013 0

2013-2014 0

Σύνολο 1327 87 40 3 0 149 0 384 619 121 9 5 2744

Σύνολο

ΠΕ06

Α/ΘΜΙΑ

ΙΔΑΧ

ΑΣΕΠ 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ 

ΕΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΣΕΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Διδακτικό 

Έτος
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Πίνακας 27.γ Μορφές ∆ιορισµού Καθηγητών Κλάδου ΠΕ06 Β/ΘΜΙΑΣ διαχρονικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 16ΜΗΝΟ 24ΜΗΝΟ 30ΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

1980-1981 156 156

1981-1982 415 415

1982-1983 592 592

1983-1984 263 263

1984-1985 153 153

1985-1986 157 157

1986-1987 142 142

1987-1988 245 245

1988-1989 133 133

1989-1990 159 159

1990-1991 160 160

1991-1992 59 59

1992-1993 163 163

1993-1994 308 308

1994-1995 200 200

1995-1996 198 198

1996-1997 36 36

1997-1998 270 270

1998-1999 216 62 278

1999-2000 168 113 281

2000-2001 64 91 155

2001-2002 22 94 116

2002-2003 7 143 98 248

2003-2004 93 283 376

2004-2005 349 11 4 364

2005-2006 173 271 7 451

2006-2007 4 246 226 5 481

2007-2008 114 99 213

2008-2009 87 5 65 106 9 272

2009-2010 110 2 51 61 1 225

2010-2011 2 1 2 4 6 15

2011-2012 6 10 16

2012-2013 0

2013-2014 0

Σύνολο 4635 236 199 11 1 248 120 293 1531 25 1 7300

Διδακτικό 

Έτος Σύνολο

Β/ΘΜΙΑ

ΠΕ06

ΑΣΕΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

9ΜΕΛΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
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Πίνακας 27.δ Μορφές ∆ιορισµού Καθηγητών Κλάδου ΠΕ07 διαχρονικά 

 

 

 

Στο παράρτηµα στον Πίνακα 2 στο Παράρτηµα Πινάκων (σελίδα 125)  µπορούν να βρεθούν 

τα συγκεντρωτικά δεδοµένα για όλες τις βαθµίδες και εξεταζόµενους κλάδους της 

εκπαίδευσης διαχρονικά που αφορούν τις µορφές απορρόφησης.  

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 16ΜΗΝΟ 24ΜΗΝΟ 30ΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ Β ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

1980-1981 0

1981-1982 0

1982-1983 0

1983-1984 0

1984-1985 0

1985-1986 0

1986-1987 3 3

1987-1988 7 7

1988-1989 2 2

1989-1990 0

1990-1991 0

1991-1992 0

1992-1993 0

1993-1994 30 30

1994-1995 9 9

1995-1996 80 80

1996-1997 20 20

1997-1998 105 105

1998-1999 108 29 137

1999-2000 63 63

2000-2001 33 49 82

2001-2002 10 43 53

2002-2003 2 6 4 12

2003-2004 5 18 23

2004-2005 24 1 8 33

2005-2006 83 4 87

2006-2007 76 7 42 2 127

2007-2008 5 181 198 2 386

2008-2009 17 17 132 198 4 368

2009-2010 51 73 124

2010-2011 1 1 6 11 19

2011-2012 2 3 5

2012-2013 0

2013-2014 0

Σύνολο 496 11 17 98 1 8 319 136 669 20 1775

ΠΕ07

Β/ΘΜΙΑ

Σύνολο

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙΑΣΕΠ

Διδακτικό 

Έτος
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 Οι παραπάνω πίνακες, ενώ παρέχουν µία αναλυτική αποτύπωση των µορφών διορισµού 

για τα έτη από 1980 έως και 2014, χρήζουν επιπλέον γραφικής απεικόνισης έτσι ώστε να 

καταστεί σαφές το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µίας µορφής απορρόφησης. Είναι 

εµφανές, στα παρακάτω γραφήµατα, ότι το ποσοστό συµµετοχής της επετηρίδας είναι 

δυσανάλογα µεγάλο µε τις λοιπές µορφές απορρόφησης, γεγονός αναµενόµενο αν 

συνυπολογίσει κανείς τα εξαχθέντα συµπεράσµατα του κεφαλαίου 4.2.3. 

 

 

Γράφηµα 18. Μορφές Απορρόφησης 1980-2014  
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Γράφηµα 19. Μορφές Απορρόφησης 1980-2014, ανά κλάδο 

 

 

 

 Εάν συµπεριλάβουµε και τη διάσταση του χρόνου στη γραφική µας απεικόνιση, 

οµαδοποιώντας παράλληλα τις µορφές απορρόφησης σε: Επετηρίδα, ΑΣΕΠ και Ενιαίο 

Πίνακα ∆ιορισµών, µπορούµε να κάνουµε κάποιες παρατηρήσεις.  

 Για τα έτη 1980 έως 1997, όπου και ο αποκλειστικός τρόπος διορισµού στο δηµόσιο 

σχολείο είναι η επετηρίδα, το σύνολο των προσλήψεων είναι σηµαντικά µεγαλύτερο σε 

σχέση µε αυτό που πραγµατοποιείται µε τις διαδικασίες ΑΣΕΠ για τα επόµενα δεκαέξι έτη, 

ήτοι 1998 έως και 2014.  

 Επιπροσθέτως, στον κλάδο ΠΕ05 (γράφηµα 20), παρατηρείται η µικρότερη προσφορά 

θέσεων µε τη διαδικασία του ΑΣΕΠ συγκριτικά µε το πλήθος των προσλήψεων βάσει της 

επετηρίδας.  

 Αναφορικά µε τον κλάδο ΠΕ06, µπορεί να παρατηρηθεί υψηλή προσφορά θέσεων µέσω 

ΑΣΕΠ (ιδίως τα έτη 2005 έως 2007) γράφηµα 21. Ωστόσο σε σχέση µε την επετηρίδα 

παλαιότερων ετών παρατηρείται χαµηλότερος αριθµός προσλήψεων, ο οποίος δεν είναι 

ικανός να καλύψει τη ζήτηση στην αγορά εργασίας.  

 Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος ΠΕ07, για τον οποίο το µεγαλύτερο ποσοστό προσλήψεων 

έχει πραγµατοποιηθεί βάσει των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

ΠΕ05 

ΠΕ07 ΠΕ06 
Β/ΘΜΙΑ

Σ 

ΠΕ06 
Α/ΘΜΙΑ

Σ 
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από τα έτη 1980 έως και 1993 δεν πραγµατοποιούνται, παρά µόνο ελάχιστες, προσλήψεις 

µε την επετηρίδα. 

 Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στα ΩΠ που απαιτούν αύξηση προσωπικού (λόγω 

αύξησης ωρών διδασκαλίας), δεν µπορούν να συσχετιστούν µε τις προσλήψεις, καθότι αυτές 

γίνονται πλέον µέσω γραπτών διαγωνισµών του ΑΣΕΠ, οι οποίοι δεν πραγµατοποιούνται 

ετησίως. 

 
Γράφηµα 20. Απορρόφηση Πτυχιούχων Ειδικότητας Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05) 
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Γράφηµα 21. Απορρόφηση Πτυχιούχων Ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) 
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Γράφηµα 22 Απορρόφηση Πτυχιούχων Ειδικότητας Γερµανικής Γλώσσας (ΠΕ07) 
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 Στην έρευνα θα πρέπει να συνυπολογίσουµε ότι κάθε χρόνο αρκετοί εκπαιδευτικοί 

παραιτούνται – συνταξιοδοτούνται και συνεπώς δηµιουργούνται τα αντίστοιχα λειτουργικά 

κενά. Ωστόσο οι τελευταίοι διορισµοί εκπαιδευτικών πραγµατοποιήθηκαν το διδακτικό έτος 

2011-2012, για τους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07. 

 Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο τελευταίος γραπτός διαγωνισµός του ΑΣΕΠ διενεργήθηκε 

το 2008 και ότι για τη διετία 2012-2014 δεν πραγµατοποιείται καµία πρόσληψη 

εκπαιδευτικών, µπορεί εύλογα να προκύψει το ερώτηµα πως καλύπτονται οι διδακτικές 

ώρες στο Ελληνικό δηµόσιο σχολείο.  

 Κάθε χρόνο χιλιάδες εκπαιδευτικοί εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών /   

ωροµισθίων και προσλαµβάνονται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου για να καλύψουν τα 

λειτουργικά κενά που προκύπτουν σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 Στον Πίνακα 28 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα για τους 

εγγεγραµµένους αναπληρωτές ΠΕ05, ΠΕ06 & ΠΕ07 για τη δεκαετία 2004-2014. 

 

Πίνακας 28. Εγγεγραµµένοι στους Πίνακες Αναπληρωτών. 

 

 

 Η αριθµητική αύξηση των εγγεγραµµένων αναπληρωτών µε την πάροδο των ετών 

δικαιολογείται εάν λάβουµε υπ'όψιν ότι ετησίως αποφοιτεί ένας σηµαντικός αριθµός 

καθηγητών ξένων γλωσσών από τα αντίστοιχα Πανεπιστηµιακά τµήµατα που βγαίνει στην 

αγορά εργασίας µε ελάχιστες ή και µηδενικές πιθανότητες απορρόφησης από το δηµόσιο 

σχολείο.  

 

 

 

Διδακτικό Έτος

ΠΕ05 Με 

Προϋπηρεσία

ΠΕ06 Με 

Προϋπηρεσία

ΠΕ07 Με 

Προϋπηρεσία

ΠΕ05 Χωρίς 

Προϋπηρεσία

ΠΕ06 Χωρίς 

Προϋπηρεσία

ΠΕ07 Χωρίς 

Προϋπηρεσία

Σύνολο 

ΠΕ05 

Σύνολο 

ΠΕ06

Σύνολο 

ΠΕ07

2003-2004 764 2492 714 308 168 357 1072 2660 1071

2004-2005 657 2423 757 0 664 445 657 3087 1202

2005-2006 933 2776 0 1046 437 458 1979 3213 458

2006-2007 903 2088 895 1160 790 576 2063 2878 1471

2007-2008 1293 2502 1218 856 506 231 2149 3008 1449

2008-2009 1178 2226 1007 1095 969 278 2273 3195 1285

2009-2010 1151 2942 1199 850 603 176 2001 3545 1375

2010-2011 1423 2748 1167 697 794 235 2120 3542 1402

2011-2012 1289 2538 1081 751 1168 389 2040 3706 1470

2012-2013 1112 2135 937 698 1198 362 1810 3333 1299

2013-2014 882 1883 807 509 1068 314 1391 2951 1121
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4.3.5 Γεωγραφική Απεικόνιση των Μορφών Απορρόφησης Εκπαιδευτικών για τα έτη 

1980-2014 

 

 Μέσα από τα ΦΕΚ διορισµών για την Πρωτοβάθµια και την ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση, αντλήθηκαν στοιχεία όχι µόνο για τον αριθµό των προσληφθέντων αλλά και 

για την τοποθέτηση αυτών ανά την Ελλάδα. Παρακάτω ακολουθούν γραφήµατα και χάρτες 

που αποτυπώνουν τον αριθµό προσλήψεων ανά κλάδο (ΠΕ05, ΠΕ06 ΠΕ07) καθώς επίσης 

και ανά περιφέρεια για το χρονικό διάστηµα 1980 έως 2014. Παρουσιάζονται επίσης τα 

γραφήµατα που αφορούν στην απορρόφηση εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε βαθύτερη 

ανάλυση φτάνοντας σε επίπεδο νοµού. Λόγω πλήθους (54) αυτά έχουν τοποθετηθεί στο 

Παράρτηµα Γραφηµάτων. 
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Γράφηµα 23. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 – Περιφέρεια 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 24. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 * Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 25. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 26. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 27. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 28. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 29. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 30. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 31. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 32. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 33. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 34. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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Γράφηµα 35. Προσλήψεις καθηγητών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 –  Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

* Πηγή ∆εδοµένων Παράρτηµα Πινάκων -  Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
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 Παρατηρώντας τα γραφήµατα που απεικονίζουν τις περιοχές τοποθέτησης των 

διορισθέντων εκπαιδευτικών για τα έτη 1980-2014 , σε επίπεδο περιφέρειας, µπορούν να 

εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα. Συγκεκριµένα: 

 Στην ηπειρωτική χώρα, η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µαζί µε 

αυτή της ∆υτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, αποτελούν τις περιοχές µε το µεγαλύτερο 

αριθµό προσλήψεων σε όλη τη χρονοσειρά 1980-2014 (Γραφήµατα 23, 26 & 34). 

 Στα µεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 

η όποια σηµαντική απορρόφηση έχει πραγµατοποιηθεί τη δεκαετία 1980-1990 και µάλιστα 

σε πολύ λίγα έτη, 1980-1982 & 1988-1990 (Γραφήµατα 24 & 31). 

 Εξαιρώντας τα έτη 1980-1982, στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ακολουθεί µια 

περίοδος µέχρι και το 1991 µε ελάχιστες προσλήψεις (<10) ανά κλάδο.  Στα µετέπειτα έτη 

η απορρόφηση είναι ικανοποιητική (Γράφηµα 27). 

 Η περιοχή που παρουσιάζει µεγάλη και σχετικά σταθερή απορρόφηση ανά τα χρόνια, 

είναι αυτή της Ηπείρου (Γράφηµα 28). Ο µεγαλύτερος όγκος προσλήψεων παρατηρείται 

στον κλάδο ΠΕ06 (Αγγλικών) τόσο στη ∆ευτεροβάθµια όσο και Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

 Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Περιφέρεια της Κρήτης (Γράφηµα 32), σε όλη τη 

διάρκεια των ετών που εξετάζονται µε εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ05 (Γαλλικά). Εφάµιλλη 

εικόνα αναφορικά µε το πλήθος των διορισθέντων παρουσιάζει και η Στερεά Ελλάδα                  

(Γράφηµα 35), µε τη διαφορά ότι οι προσλήψεις είναι άνισα κατανεµηµένες ανά τα έτη. 

 Αντίστοιχα άνιση κατανοµή προσλήψεων παρατηρείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

(Γράφηµα 29), µε τη διαφορά ότι η ανισορροπία αφορά τους κλάδους εκπαίδευσης όπου 

µόνο αυτός των Αγγλικών (ΠΕ06) σηµειώνει υψηλές απορροφήσεις. Εξαίρεση αποτελεί 

µόνο για τα έτη 2007-2009 ο κλάδος των Γερµανικών (ΠΕ07). 

 Μία διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι νησιωτικές περιοχές. Οι περιφέρειες Βορείου 

& Νοτίου Αιγαίου (Γράφηµα 25 & 33) καθώς επίσης και οι Ιόνιοι Νήσοι (Γράφηµα 30), 

µόνο κατά τα έτη 2002 έως και 2009 σηµειώνουν µεγάλη απορρόφηση εκπαιδευτικών όλων 

των κλάδων.  

  

 Όλα τα παραπάνω σηµεία απεικονίζονται αριθµητικά και γραφικά στους χάρτες που 

ακολουθούν συνολικά, αλλά και ανά κλάδο.  
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Γράφηµα 36. Γεωγραφική Απεικόνιση ∆ιορισµών Εκπαιδευτικών συνολικά και ανά κλάδο 

για τα έτη 1980-2014 
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Γράφηµα 37. Ποσοστά Απορρόφησης  ΠΕ05, ΠΕ06 & ΠΕ07 επί των συνολικών 

εξεταζόµενων κλάδων για τα έτη 1980-2014 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

5.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Η οικονοµική κρίση που έτος αφετηρίας της θεωρείται το 2008, ξεκίνησε ουσιαστικά 

από το 2006, λόγω της χρεοκοπίας που διαµορφώθηκε στα στεγαστικά δάνεια κυµαινόµενου 

επιτοκίου στον κλάδο των ακινήτων στις ΗΠΑ. Τα σηµάδια της κρίσης έκαναν την 

εµφάνιση τους σταδιακά, καθώς έως και το 2007 το κλίµα που επικρατούσε για την 

παγκόσµια οικονοµία ήταν αισιόδοξο. Βάσει στοιχείων του Χαρδούβελη (2011), η κρίση αν 

και είχε προβλεφθεί, οφείλεται σε ένα σύνολο µακροοικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών 

παραγόντων. 

       Η σηµερινή οικονοµική κρίση που πλήττει τις χώρες της Ε.Ε. και οι ακολουθούµενες 

πολιτικές µε στόχο την αντιµετώπιση της, οδηγούν όµως σε ακόµη περισσότερο ασταθές 

περιβάλλον και µεγαλύτερη ύφεση της οικονοµίας, διατηρώντας παράλληλα τα ελλείµµατα 

σε κρίσιµα επίπεδα. Τα αποτελέσµατα αυτού του ζητήµατος είναι πολλαπλά για όλους τους 

τοµείς (Μπιτζένης, 2013). Η εκπαίδευση φυσικά και είναι ένας εκ των κλάδων που λαµβάνει 

άµεσα ή έµµεσα τις επιδράσεις της κρίσης που ουσιαστικά είναι όχι µόνο οικονοµική αλλά 

και πολιτική. 

Σύµφωνα µε την καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ζώνιου-Σιδέρη (2014), το 

χρονικό διάστηµα 2009-2014, σηµειώθηκε µείωση κατά 35,5% των δαπανών στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Παράλληλα εκτιµάται πως την περίοδο 2013-2016 θα σηµειωθεί συνολικά 

πρόσθετη µείωση της τάξης του 14%. Κατά δήλωση και στοιχείων επίσης της ίδιας  «οι 

δαπάνες για την Παιδεία µέσα σε επτά χρόνια υπολογίζεται ότι θα µειωθούν κατά 49,5%, 

καλύπτοντας συνολικά µόλις το 2.23% επί του εθνικού ΑΕΠ». Άµεσο αποτέλεσµα αυτού είναι 

φυσικά η συγχώνευση πάνω από 2.000 σχολικών µονάδων και κατ’ επέκταση η µείωση των 

ωρών διδασκαλίας, καθώς και η µη πρόσληψη άλλων καθηγητών. 

Γενικά τα αποτυπώµατα της οικονοµικής κρίσης στην εκπαίδευση είναι: 

� συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων. 

� µετακινήσεις/ διαθεσιµότητα εκπαιδευτικού προσωπικού. 

� οικονοµικές περικοπές – λιγότερα κονδύλια. 

� διαµόρφωση κλίµατος ανασφάλειας και αβεβαιότητας σε εκπαιδευτικούς, µαθητές και 

γονείς. 
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Αναφορικά µε τους εκπαιδευτικούς µαθηµάτων γενικής παιδείας, καθώς και τους 

εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών, το εξεταζόµενο διάστηµα της οικονοµικής κρίσης 

σηµειώθηκαν οι ακόλουθες εξελίξεις: 

- µείωση του αριθµού τους κατά 30%. 

- κατάργηση ειδικοτήτων. 

- διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών. 

- µείωση έως και 87% στις προσλήψεις αναπληρωτών. 

- µείωση των µηνιαίων αποδοχών κατά 45%. 

- ελαστικοποίηση –µε ότι αυτό συνεπάγεται- των εργασιακών σχέσεων. 

- αύξηση του διδακτικού ωραρίου . 

- αύξηση των ορίων ηλικίας των εκπαιδευτικών. 

Πλήθος ερευνών τα τελευταία χρόνια µε βασικό θέµα την επίδραση της οικονοµικής 

κρίσης στην εκπαίδευση και την ποιότητα της, ανέδειξε το εύρος των επιπτώσεων. Η 

οικονοµική κρίση επιτάσσει περιορισµό των οικονοµικών κονδυλίων για ανάπτυξη 

προγραµµάτων επιµόρφωσης των λειτουργών της παιδείας και µη εµπλουτισµό των 

σύγχρονων εποπτικών µέσων µε στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη διδασκαλία του 

µαθήµατος. 

Λόγω της οικονοµικής κατάστασης που βιώνει µεγάλο ποσοστό των ευρωπαϊκών 

χωρών στις µέρες µας, ο αριθµός των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο µειώνεται διαρκώς, 

ενώ αντίστοιχα ο αριθµός των µαθητών ανά τάξη αυξάνεται. Κατά συνέπεια οι 

εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να εκπληρώσουν σωστά τα καθήκοντα τους και συνεπώς το 

µάθηµα χάνει την ποιότητα  που θα έπρεπε να έχει. Εκτός όµως από τη µείωση του αριθµού 

των εκπαιδευτικών επηρεάζεται άµεσα και ο µισθός τους, που οδηγεί στο να  χάσουν τη 

διάθεση τους για διδασκαλία και συνεπώς το µάθηµα γίνεται µηχανικό χωρίς ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες. Πολλοί εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη δουλειά για να 

εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδηµα, φυσικά δεν έχουν διάθεση να προετοιµαστούν 

για το επόµενο σχολικό µάθηµα.  
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5.2 Επίδραση στις προσλήψεις 

Αναπόφευκτα οι προσλήψεις νέων εκπαιδευτικών «παγώνουν» υπό το καθεστώς της 

οικονοµικής κρίσης. Παράλληλα τυχόν πλήρωση θέσεων καλύπτεται από µετατάξεις ήδη 

προσληφθέντων καθηγητών.  

Χαρακτηριστικά το έτος 2013, χιλιάδες ήταν οι εκπαιδευτικοί όχι µόνο των ξένων 

γλωσσών αλλά και όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων που κατέθεσαν σχετικές αιτήσεις για 

ένταξη τους στους πίνακες, ευελπιστώντας να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι. 

Επιγραµµατικά αξίζει να αναφερθούν τα ακόλουθα: στους φιλολόγους υποβλήθηκαν 15.443 

αιτήσεις, αντίστοιχα στους µαθηµατικούς 3.639 αιτήσεις, στους φυσικούς 2.093, στους 

χηµικούς 965. Οι αιτήσεις γυµναστών έφθασαν τις 3.546, καθηγητές πληροφορικής τις 3051 

και µουσικών τις 2.775. Αντίστοιχα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση έγιναν συνολικά 17.642 

αιτήσεις νηπιαγωγών και δασκάλων (Καλόγηρος, 2013). 

Υψηλός όµως ήταν και ο αριθµός των αιτήσεων στον κλάδο των ξένων γλωσσών. Οι 

καθηγητές αγγλικών έκαναν 2.945 αιτήσεις, γερµανικών 1.116 και γαλλικών 1.389. Όλες 

αυτές οι αιτήσεις έγιναν για 10.000 θέσεις εκπαιδευτικών σύµφωνα µε ανακοίνωση του 

Υπουργείου Παιδείας. Το ακόλουθο γράφηµα 24 παρουσιάζει την κατανοµή των 

αναπληρωτών ανά κλάδο εκπαίδευσης. Όπως προκύπτει το 55% των αναπληρωτών 

αποτελούν συνολικά 4 ειδικότητες: οι φιλόλογοι (23% των αιτήσεων), οι δάσκαλοι και 

νηπιαγωγοί (συνολικά 26% των αιτήσεων) και οι µαθηµατικοί (6% των αιτήσεων). Οι Ξένες 

γλώσσες (Αγγλικά, Γερµανικά και Γαλλικά) διαµορφώνουν αθροιστικά µόλις το 8% 

(Καλόγηρος, 2013). 
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Γράφηµα 38. Κατανοµή αναπληρωτών έτους 2013 

 

(Καλόγηρος, 2013) 

 

 

5.3 Μελλοντικές εκτιµήσεις 

Γενικά οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών εδώ και αρκετά χρόνια αντιµετωπίζουν 

σοβαρό πρόβληµα επαγγελµατικής αποκατάστασης, λόγω του ότι η απορρόφηση τους στα 

δηµόσια σχολεία είναι σηµαντικά µικρή. Όµως και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών δεν 

αποτελούν µια αξιόλογη λύση, καθώς υπό το υφιστάµενο καθεστώς της οικονοµικής κρίσης 

διακόπτουν σταδιακά τη λειτουργία τους. Θετικό στοιχείο είναι το γεγονός πως η γνώση 

µίας ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν για κάθε ενδιαφερόµενο που εισέρχεται στο «στίβο» 

της εργασίας και αποτελεί αποδεδειγµένα διαβατήριο για την επαγγελµατική του 

αποκατάσταση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

Συνεπώς µεγάλη ζήτηση αναµένεται να έχουν την επόµενη διετία πτυχιούχοι 

τµηµάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης), όχι όµως στο 

δηµόσιο και ευρύτερα δηµόσιο τοµέα, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα σε θέσεις όπου 

απαιτούνται οι γνώσεις και η εξειδίκευση τους. 

Στο πλαίσιο των αλλαγών βέβαια που µελετά η κυβέρνηση ανά διαστήµατα για τη 

διαµόρφωση του νέου Αναλυτικού Προγράµµατος, είναι δυνατό να δηµιουργηθούν ποικίλες 
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ανατροπές. Ενδεχόµενη αύξηση των ωρών διδασκαλίας πρώτης ή δεύτερης ξένης γλώσσας 

εβδοµαδιαίως µπορεί να οδηγήσει σε νέες προσλήψεις. Οποιαδήποτε µείωση τους όµως θα 

οδηγήσει σε  διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών και «πάγωµα» των προσλήψεων. Συνεπώς 

ανάλογα µε τις τελικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας (που αποδεδειγµένα δεν είναι 

ακόµη ξεκάθαρες) θα επηρεάσουν αντίστοιχα τη ροή των Πτυχιούχων Ξένων γλωσσών στη 

δηµόσια εκπαίδευση και γενικότερα τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

Βέβαια οι εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών θα αποδειχθούν κερδισµένοι µε την 

εφαρµογή - πιλοτική εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας (µαζί µε τα αγγλικά) σε 210 

δηµοτικά σχολεία - Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη - και ακολούθως επέκταση του µέτρου αυτού. Βάσει 

του µέτρου αυτού αναµένεται να ευνοηθούν κυρίως οι καθηγητές γερµανικών και γαλλικών, 

δηλαδή των δύο ξένων γλωσσών που προτείνονται προς διδασκαλία στο ∆ηµοτικό.  

Ένα µέτρο που θα επηρεάσει αρνητικά την απορρόφηση τους στη δηµόσια εκπαίδευση 

είναι η προσθήκη µιας επιπλέον ώρα διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών στο Γυµνάσιο. Αυτό 

θα οδηγήσει φυσικά σε µείωση ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικών 

ή γερµανικών), από τρεις ώρες που ήταν σε δύο ώρες εβδοµαδιαίως. 

Από σχετική έρευνα της Συνοµοσπονδίας της Βρετανικής Βιοµηχανίας (CBI) 

προέκυψε πως αυξάνονται διαρκώς οι αγγλικές εταιρείες που ζητούν υπαλλήλους που να 

γνωρίζουν γαλλικά και γερµανικά (µε επάρκεια). Γενικά στην αγορά εργασίας, η γνώση δύο 

ή περισσότερων γλωσσών αποτελεί εξαιρετικό προσόν και µετράει περισσότερο ακόµα και 

από διάφορους άλλους τίτλους σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

 Εκτός από την αγγλική, τη γαλλική, τη γερµανική, την ιταλική, την ισπανική γλώσσα, 

δυναµικό προσόν είναι και γνώση άλλων γλωσσών όπως η κινέζικη, η ρωσική, η ιαπωνική 

και η αραβική. Εκπαιδευτικοί µε γνώσεις των τελευταίων προαναφερόµενων γλωσσών 

θεωρούνται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στον ιδιωτικό τοµέα. 

Η επιλογή προς φοίτηση Τµηµάτων Ξένων Γλωσσών είναι βέβαια σταθερή τα 

τελευταία χρόνια από τους ενδιαφερόµενους. Περίπου 80 περισσότεροι αναδείχθηκαν το 

2010 συγκριτικά µε το 2009. Θα πρέπει παράλληλα να επισηµανθούν τα πολύ υψηλά 

ποσοστά των επιτυχόντων που δηλώνουν ως πρώτη προτίµησή τους τα εν λόγω τµήµατα 

εισαγωγής.  

Περίπου 10.000 ήταν οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν στο µάθηµα των αγγλικών το 

2010. Αντίστοιχα 1.300 εξετάστηκαν στα γερµανικά, 1.100 στα γαλλικά, 110 στα ιταλικά 

και τέλος 170 στα ισπανικά. Πολύ πιθανό (αναµένεται) το ενδιαφέρον για τα τµήµατα ξένων 

γλωσσών να µη µειωθεί τα επόµενα έτη και να παραµείνει σταθερό.  
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Αποδεδειγµένα στα ελληνικά ξενόγλωσσα τµήµατα υπάρχει ένα χάσµα στις 

προτιµήσεις και ταυτόχρονα τις βάσεις εισαγωγής. ∆ηλαδή τα περιζήτητα τµήµατα 

Αγγλικής Γλώσσας και τα υπόλοιπα τµήµατα ετησίως δεν κατορθώνουν να συµπληρώσουν 

τον ανώτατο αριθµό εισακτέων. Αυτό πολύ πιθανό να εξακολουθεί να υφίσταται και την 

επόµενη δεκαετία.  

Οι βάσεις στα τµήµατα Αγγλικής Γλώσσας που αυξήθηκαν από 259 έως 403 µόρια, 

αναµένεται να συνεχίσουν και τα επόµενα χρόνια να βρίσκονται στα επίπεδα αυτά, 

προσελκύοντας το ίδιο ποσοστό ενδιαφεροµένων. Πρόκειται αναµφίβολα για Τµήµατα 

«παραδοσιακά» µε ευρύ αντικείµενο επαγγελµατικής αποκατάστασης, πέρα από το δηµόσιο 

τοµέα.  

 

Πίνακας 29. Βάσεις & ποσοστά επιτυχίας στα Τµήµατα Ξένων Γλωσσών 

 

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΑ ΕΝΤΕΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΒΑΣΕΙΣ 

2010 
∆ΙΑΦΟΡΑ 
2010 -'09 

1Η 
ΠΡΟΤ/ΣΗ 

ΠΟΣ. (%) ΕΠΙΤΥΧ. 
ΠΡΩΤΗΣ ΕΠ/ΓΗΣ 

Αγγλ. Γλ. & Φιλ. 
Αθήνας 

20.406 259 556 83,7 

Αγγλ. Γλ. & Φιλ. 
Θεσ/νικης 

20.822 403 469 80,1 

Γαλλ. Γλ. & Φιλ. 
Αθήνας 

9.145 -2.667 179 68,2 

Γαλλ. Γλ. & Φιλ. 
Θεσ/νικης 

6.769 -5.181 59 65,8 

Ιταλ. & Ισπαν. Γλ. 
& Φιλ. 

    

(Ιταλικής) Αθήνας 8.785 -3.13 26 71,9 
Ιταλ. & Ισπαν. Γλ. 
& Φιλ. 

    

(Ισπανικής) Αθήνας 9.404 -3.224 42 94,6 
Ιταλ. Γλ. & Φιλ. 
Θεσ/νικης 

7.722 -4.416 25 88,2 

Γερµ. Γλ. & Φιλ. 
Αθήνας 

15.825 4.207 149 93,6 

Γερµ. Γλώσσας &     
Φιλολογίας 
Θεσ/νικης 

16.77 3.409 199 83,3 
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Σε κάθε περίπτωση τόσο οι βάσεις εισαγωγής στα Ξενόγλωσσα Τµήµατα, ο αριθµός 

των εισακτέων, ο αριθµός των διορισθέντων ετησίως στο δηµόσιο τοµέα, καθώς και 

επαγγελµατικές δυνατότητες και ευκαιρίες που δίνονται στους ενδιαφερόµενους, 

επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από το πολιτικό σκηνικό και τις επικρατούσες οικονοµικό-

κοινωνικές συνθήκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1 Συµπεράσµατα 

Ο κλάδος των Ξένων Γλωσσών είναι αναµφίβολα ένας τοµέας που συγκεντρώνει κάθε 

χρόνο σηµαντικό αριθµό ενδιαφεροµένων για φοίτηση στο πλαίσιο της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Τα τµήµατα της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερµανικής γλώσσας έλκουν 

σχεδόν σταθερό αριθµό ενδιαφεροµένων ετησίως. Τα στατιστικά δεδοµένα των τελευταίων 

ετών που έχουν καταγραφεί το αποδεικνύουν. 

Αντίστοιχα σταθερός είναι και ο αριθµός των αποφοίτων από τις προαναφερόµενες 

σχολές κάθε χρόνο. Πρόκειται για πτυχιούχους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που εισέρχονται 

στον επαγγελµατικό «στίβο» δυναµικά, διεκδικώντας κάποια θέση εργασίας στο δηµόσιο ή 

ιδιωτικό τοµέα.  

Αναµφίβολα τα τελευταία χρόνια η υφιστάµενη οικονοµική κρίση που πλήττει τόσο 

την Ελλάδα όσο και άλλες χώρες διεθνώς έχει επηρεάσει αρνητικά την απορρόφηση των 

Πτυχιούχων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Παρά το γεγονός πως πρόκειται για 

Πτυχιούχους που µπορούν να εργασθούν είτε ως εκπαιδευτικοί σε δηµόσια σχολεία, είτε ως 

εκπαιδευτικοί σε ιδιωτικά φροντιστήρια/ κέντρα ξένων γλωσσών, είτε σε άλλες δηµόσιες 

και ιδιωτικές θέσεις (πλην της εκπαίδευσης), αντιµετωπίζουν και αυτοί όπως και πολλά 

άλλα επαγγέλµατα µια ποικιλοµορφία προβληµάτων.  

Η µείωση των προκηρύξεων ετησίως για κάλυψη οργανικών δηµόσιων θέσεων, οι 

µειωµένες θέσεις στον ιδιωτικό τοµέα, οι χαµηλοί µισθοί σε συνδυασµό µε τον υψηλό 

αριθµό απασχόλησης είναι καθηµερινά προβλήµατα πλέον που καλούνται να 

αντιµετωπίσουν οι Πτυχιούχοι Ξένων γλωσσών στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης 

και του κόσµου.  

Οι ποικίλες αλλαγές που σηµειώνονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα, οι µεταβολές στις 

κατευθυντήριες γραµµές που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, τα κατά καιρούς πειραµατικά 

σχέδια και προγράµµατα αναφορικά µε τις ξένες γλώσσες και τη διδασκαλία τους στα 

σχολεία, ορίζουν ένα ασταθές και ανασφαλές περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό δηµιουργεί 

αντίστοιχη ανασφάλεια και στους πτυχιούχους ξένων γλωσσών που προβληµατίζονται για 

την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 

Το θετικό βέβαια είναι πως οι σύλλογοι των πτυχιούχων ξένων φιλολογιών έχουν 

δυναµική παρουσία και ιδιαίτερα ως προς τη δηµόσια εκπαίδευση θέτουν συνεχώς 
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προτάσεις, συµφωνώντας ή διαφωνώντας µε τις αντίστοιχες προτεινόµενες του Υπουργείου 

Παιδείας.  

Το βέβαιο είναι πως η ροή των πτυχιούχων στη δηµόσια εκπαίδευση θα παραµείνει 

σταθερή ή και θα σταµατήσει, εάν δεν αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών 

στα δηµόσια σχολεία και δεν καλυφθούν οι ήδη υπάρχουσες κενές θέσεις. Πρόκειται για 

ένα µάθηµα απαραίτητο πλέον για το σύγχρονο δηµόσιο σχολείο, καθώς δηµιουργεί 

προοπτικές και εφόδια στους µαθητές, που θα αποτελέσουν τους µελλοντικούς πολίτες και 

εργαζόµενους κάθε χώρας.  

Αναµφίβολα τα υφιστάµενα προβλήµατα δηµιουργούνται από το γεγονός πως η 

προσφορά και η ζήτηση δεν είναι στα ίδια επίπεδα (τουλάχιστον για τη δηµόσια 

εκπαίδευση), καθώς οι προσφερόµενες θέσεις ετησίως είναι ελάχιστες και οι απόφοιτοι κάθε 

έτος αυξάνονται δυσανάλογα της προσφοράς. 

 

6.2 Προτάσεις 

Καθίσταται απαραίτητη ανάγκη η διαµόρφωση ενός σχεδίου που θα καταγράψει 

ακριβώς τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, τα άτοµα που αποφοιτούν από τα Τµήµατα 

των Ξένων Γλωσσών, τις επαγγελµατικές τους επιθυµίες/ επιδιώξεις, την τρέχουσα εργασία 

τους, τις θέσεις που προκηρύσσονται ετησίως για τη δηµόσια εκπαίδευση, καθώς και τυχόν 

άλλες προοπτικές που διαµορφώνονται για την επαγγελµατική αποκατάσταση των 

πτυχιούχων. Βάσει αυτού του σχεδίου καταγραφής, θα προκύψουν πανελλαδικά σηµαντικά 

συµπεράσµατα για τις εργασιακές προοπτικές των πτυχιούχων ξένων γλωσσών και θα 

µπορέσουν να γίνουν έτσι πιο στοχευµένες εκτιµήσεις για την µελλοντική τους εξέλιξη. 

Στο πλαίσιο των διαρκών ανακατατάξεων στη δηµόσια εκπαίδευση και στα 

πειραµατικά σχέδια που οργανώνονται για αλλαγές του αναλυτικού προγράµµατος στο 

∆ηµοτικό, το Γυµνάσιο και το Λύκειο, είναι σηµαντικό να καταστεί δυναµική η παρουσία 

και οι θέσεις των συλλόγων των αποφοίτων και πτυχιούχων ξένων γλωσσών και 

φιλολογιών. Στα νέα προγράµµατα που µεταβάλλονται ανά διαστήµατα, είναι υψηλής 

σηµασίας η προβολή προτάσεων για αύξηση των ωρών εβδοµαδιαίως των ξένων γλωσσών. 

Θέσεις µε επιχειρήµατα και έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία (από άλλες χώρες), θα µπορέσουν 

να πείσουν το αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου Παιδείας για αύξηση των ωρών διδασκαλίας. 

Αυτό θα αποτελέσει σπουδαίο βήµα για άνοιγµα των προσλήψεων µονίµων, αναπληρωτών 

και ωροµισθίων καθηγητών στη δηµόσια εκπαίδευση.  
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Σηµαντικό επίσης θα ήταν να πραγµατοποιηθούν εκτενείς µελέτες για την εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων και τις τρέχουσες σχετικές αποφάσεις άλλων χωρών 

(ευρωπαϊκών και µη), ώστε να συγκριθούν µε της Ελλάδας και ίσως να αποτελέσουν και 

παραδείγµατα εκπαιδευτικών πολιτικών προς υιοθέτηση. Εξάλλου πολλές φορές µέχρι 

σήµερα, η Ελλάδα ακολουθώντας κατευθύνσεις άλλων χωρών σε ζητήµατα Παιδείας 

κατάφερε να επιτύχει σηµαντικά εξελικτικά βήµατα. Είναι βασικό λοιπόν να µελετηθούν 

θέµατα που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση και διαµόρφωση ευκαιριών απασχόλησης 

πτυχιούχων ξένων γλωσσών (Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης) άλλων χωρών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
 
Πίνακας 1. Απόφοιτοι Λυκείου ανά διδακτικό έτος 

∆ιδακτικό 
Έτος  

Απόφοιτοι 
Λυκείου 

2000-2001     66,833    
2001-2002     67,731    
2002-2003     67,267    
2003-2004     67,109    
2004-2005     68,067    
2005-2006     72,913    
2006-2007     68,004    
2007-2008     68,942    
2008-2009     65,770    
2009-2010     72,075    
2010-2011     71,837    
2011-2012     73,221    
2012-2013     72,290    
2013-2014     76,289    
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Πίνακας 2. ∆ιοριστέοι ανά Κλάδο και έτος και ανά τρόπο διορισµού 
 

 
 

Διδακτικό 

Έτος Βαθμίδα Κλάδος

ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ - 

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ- 

16ΜΗΝΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 

- 24ΜΗΝΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 

- 30ΜΗΝΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ - 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 

- ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩ

Ν - 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

9ΜΕΛΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΣΕΠ 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡ

ΩΝ ΕΤΩΝ ΙΔΑΧ

1980-1981 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 156

1981-1982 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 415

1982-1983 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 592

1983-1984 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 263

1984-1985 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 153

1985-1986 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 157

1986-1987 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 142

1987-1988 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 245

1988-1989 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 133

1989-1990 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 159

1990-1991 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 160

1991-1992 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 59

1992-1993 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 163

1993-1994 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 308

1994-1995 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 200

1995-1996 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 198

1996-1997 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 36

1997-1998 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 270

1998-1999 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 216 62

1999-2000 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 168 113

2000-2001 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 64 91

2001-2002 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 22 94

2002-2003 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 7 143 98

2003-2004 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 93 283

2004-2005 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 349 11 4

2005-2006 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 173 271 7

2006-2007 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 4 246 226 5

2007-2008 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 114 99

2008-2009 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 87 5 65 106 9

2009-2010 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 110 2 51 61 1

2010-2011 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 2 1 2 4 6

2011-2012 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06 6 10

1980-1981 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 110

1981-1982 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 275

1982-1983 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 287

1983-1984 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 62

1984-1985 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 45

1985-1986 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 61

1986-1987 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 1

1987-1988 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 159

1988-1989 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 89

1989-1990 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 65

1990-1991 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 80

1991-1992 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 49

1992-1993 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 50

1993-1994 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 127

1994-1995 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 80

1995-1996 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 300

1996-1997 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 78

1997-1998 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 350

1998-1999 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 250 71

1999-2000 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 64 43

2000-2001 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 20 26

2001-2002 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 9 35

2002-2003 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 4 89 49

2003-2004 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 25 79

2004-2005 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 164 2 18

2005-2006 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 61 62 7

2006-2007 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 60 58 6

2007-2008 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 101 122 10

2008-2009 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 1 80 123 8

2009-2010 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 1 1 59 72

2010-2011 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 1 4 6

2011-2012 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 2 3

1980-1981 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07

1981-1982 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07

1982-1983 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07

1983-1984 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07

1984-1985 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07

1985-1986 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07

1986-1987 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 3

1987-1988 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 7

1988-1989 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 2

1989-1990 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07

1990-1991 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07

1991-1992 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07

1992-1993 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07

1993-1994 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 30

1994-1995 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 9

1995-1996 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 80

1996-1997 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 20

1997-1998 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 105

1998-1999 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 108 29

1999-2000 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 63

2000-2001 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 33 49

2001-2002 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 10 43

2002-2003 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 2 6 4

2003-2004 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 5 18

2004-2005 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 24 1 8

2005-2006 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 83 4

2006-2007 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 76 7 42 2

2007-2008 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 5 181 198 2

2008-2009 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 17 17 132 198 4

2009-2010 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 51 73

2010-2011 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 1 1 6 11

2011-2012 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07 2 3

1980-1981 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1981-1982 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1982-1983 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1983-1984 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1984-1985 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1985-1986 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1986-1987 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1987-1988 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1988-1989 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1989-1990 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1990-1991 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1991-1992 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1992-1993 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 651

1993-1994 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1994-1995 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

1995-1996 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 332

1996-1997 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 129

1997-1998 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 7

1998-1999 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 116 29

1999-2000 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 26 18

2000-2001 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 20 28

2001-2002 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 2 8

2002-2003 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 1 74 30

2003-2004 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 13 37

2004-2005 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 43 3

2005-2006 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 229 186 1

2006-2007 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 3 149 129 1 92 2

2007-2008 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 73 60 8

2008-2009 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 40 30 3 21

2009-2010 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 40 36 54 1

2010-2011 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 3

2011-2012 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06 6 10

2012-2013 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

2013-2014 Α/ΘΜΙΑ ΠΕ06

2012-2013 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06

2013-2014 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ06

2012-2013 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05

2013-2014 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05

2012-2013 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07

2013-2014 Β/ΘΜΙΑ ΠΕ07
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Πίνακας 3. ΦΕΚ ∆ιορισµών 
 

Διδακτικό 

Έτος ΦΕΚ 

1980-1981 Δ/25035/2-9-1980 (ΦΕΚ 266/13-9-1980 τ.Γ΄) 

1980-1981 

Δ/35769/13-11-1980 (ΦΕΚ 343/25-11-1980 

τ.Γ΄) 

1980-1981 Δ/39718/ 17-12-1980 (ΦΕΚ 6/12-1-1981 τ.Γ΄) 

1980-1981 Δ/5572/ 20-2-1981 (ΦΕΚ 57/ 26-2-1981 τ.Γ΄) 

1981-1982 Δ/18194/30-6-1981 (ΦΕΚ 193/13-7-1981 τ.Γ΄) 

1981-1982 Δ/24221/12-8-1981 (ΦΕΚ248/ 1-9-1981 τ.Γ΄) 

1981-1982 

Δ/41351/ 14-12-1981 (ΦΕΚ 383/ 18-12-1981 

τ.Γ΄) 

1982-1983 Δ2/14885/1-9-1982 (ΦΕΚ 271/1-9-1982 τ.Γ΄) 

1982-1983 

Δ2/20931/23-10-1982 ( ΦΕΚ 331/29-10-1982 

τ.Γ΄) 

1982-1983 Ε2/1577/2-3-1983 (ΦΕΚ 68/4-3-1983 τ.Γ΄) 

1983-1984 

Δ2/20238/11-8-1983 ( ΦΕΚ 274/ 22-8-1983 

τ.Γ΄) 

1983-1984 

Δ2/23608/ 27-9/1983 (ΦΕΚ 333/ 19-10-1983 

τ.Γ΄) 

1983-1984 Ε2/6233/16-8-1983 (ΦΕΚ 276/ 24-8-1983 τ.Γ΄) 

1983-1984 

Ε2/9812/29-11-1983 (ΦΕΚ 388/ 30-11-1983 

τ.Γ΄) 

1984-1985 

Δ2/ 19571/27-7-1984 (ΦΕΚ 250/ 6-8-1984 τ.Γ΄ 

) 

1984-1985 

Δ2/21151/20-8-1984 (ΦΕΚ 262/ 22-8-1984 

τ.Γ΄ ) 

1985-1986 Δ2/ 19466/ 2-9-1985 (ΦΕΚ 237/ 3-9-1985 τ.Γ΄) 

1986-1987 Δ2/ 22182/ 3-9-1986 (ΦΕΚ 205/ 3-9-1986 τ.Γ΄) 

1986-1987 

Δ2/ 23909/ 27-9-1986 (ΦΕΚ 228/ 29-9-1986 

τ.Γ΄) 

1987-1988 

Δ2/ 3859/ 24-7-1987 (ΦΕΚ 155/ 13-8-1987 

τ.Γ΄) 

1987-1988 

Δ2/17322/ 21-8-1987 (ΦΕΚ 166/ 21-8-1987 

τ.Γ΄) 

1987-1988 

Δ2/21736/ 22-8-1987 (ΦΕΚ 170/ 27-8-1987 

τ.Γ΄) 

1987-1988 

Δ2/ 25425/ 17-9-1987 ( ΦΕΚ 192/ 18-9-1987 

τ.Γ΄) 

1987-1988 

Δ2/ 25650/ 21-9-1987 (ΦΕΚ 193/ 22-9-1987 

τ.Γ΄) 

1988-1989 

Δ2/21426/ 9-8-1988 (ΦΕΚ 139/ 11-8-1988  

τ.Γ΄) 

1988-1989 

Δ2/23105/ 23-8-1988 (ΦΕΚ 161/ 1-9-1988 

τ.Γ΄) 

1989-1990 Δ2/16189/29-8-1989 (ΦΕΚ 188/ 1-9-1989 τ.Γ΄) 

1990-1991 Δ2/16986/3-9-1990 (ΦΕΚ 161/ 3-9-1990  τ.Γ΄) 
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1991-1992 Δ2/11492/8-7-1991 (ΦΕΚ 132/ 6-8-1991 τ.Γ΄) 

1992-1993 Δ2/13058/7-7-1992 (ΦΕΚ 161/28-8-1992 τ.Γ΄) 

1992-1993 

Δ2/27151/23-12-1992 (ΦΕΚ 238/30-12-1992 

τ.Γ΄) 

1993-1994 

Δ2/12741/12-7-1993 (ΦΕΚ 137/25-8-1993 

τ.Γ΄) 

1994-1995 Δ2/15949/17-8-1994 (ΦΕΚ 159/5-9-1994 τ.Γ΄) 

1995-1996 

Δ2/18761/18-8-1995 (ΦΕΚ 184/ 30-8-1995 

τ.Γ΄) 

1995-1996 

Δ2/19094/24-8-1995 (ΦΕΚ 184/ 30-8-1995 

τ.Γ΄) 

1996-1997 

Δ2/19057/23-8-1996 (ΦΕΚ 166/23-8-1996 τ. 

Γ΄) 

1996-1997 

Δ2/ 19058/23-8-1996 (ΦΕΚ 166/23-8-1996 τ. 

Γ΄) 

1997-1998 Δ2/ 18435/1-9-1997 (ΦΕΚ 180/1-9-1997 τ.Γ΄) 

1997-1998 Δ2/ 18436/1-9-1997 (ΦΕΚ 181/1-9-1997 τ.Γ΄) 

1998-1999 Δ2/9183/1-9-1998 (ΦΕΚ 164/ 2-9-1998 τ.Γ΄) 

1998-1999 

Δ2/13319/23-12-1998 (ΦΕΚ 249/31-12-1998 

τ.Γ' ) 

1998-1999 

Δ2/13320/23-12-1998 (ΦΕΚ 250/31-12-1998 

τ.Γ΄) 

1999-2000 

Δ2/22470/30-8-1999 (ΦΕΚ 177/31-8-1999 

τ.Γ΄) 

1999-2000 

Δ2/22471/30-8-1999 (ΦΕΚ 177/31-8-1999 

τ.Γ΄) 

1999-2000 

Δ2/26667/22-11-1999 (ΦΕΚ 240/1-12-1999 

τ.Γ΄) 

2000-2001 Δ2/8987/23-8-2000 (ΦΕΚ 250/31-8-2000 τ.Γ΄) 

2000-2001 Δ2/8988/23-8-2000 (ΦΕΚ 251/31-8-2000 τ.Γ΄) 

2000-2001 

Δ2/14444/14-12-2000 (ΦΕΚ 359/29-12-2000 

τ.Γ΄) 

2000-2001 

Δ2/14685/21-12-2000 (ΦΕΚ 26/31-1-2001 

τ.Γ΄) 

2001-2002 

Δ2/27169/31-8-2001 (ΦΕΚ 219/31-8-2001 

τ.Γ΄) 

2001-2002 

Δ2/26549/24-8-2001 (ΦΕΚ 219/31-8-2001 

τ.Γ΄) 

2001-2002 Δ2/77291/28-12-2001 (ΦΕΚ 3/ 7-1-2002 τ.Γ΄) 

2002-2003 

Δ2/87098/29-8-2002 (ΦΕΚ 193/29-8-2002 

τ.Γ΄) 

2002-2003 

Δ2/87099/29-8-2002 (ΦΕΚ 194/29-8-2002 

τ.Γ΄) 

2002-2003 

Δ2/92246/10-9-2002 (ΦΕΚ 212/16-9-2002 

τ.Γ΄) 

2003-2004 Δ2/4376/17-1-2003 (ΦΕΚ 25/7-2-2003 τ.Γ΄) 

2003-2004 Δ2/90883/29-8-2003 (ΦΕΚ 206/2-9-2003 τ.Γ΄) 

2003-2004 Δ2/68935/9-7-2003 (ΦΕΚ 206/2-9-2003 τ.Γ΄) 
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2004-2005 

Δ2/ 87675/31-8-2004 (ΦΕΚ 231/ 31-8-2004 

τ.Γ΄) 

2004-2005 

Δ2/ 87674/31-8-2004 (ΦΕΚ 231/ 31-8-2004 

τ.Γ΄) 

2004-2005 

Δ2/ 123053/2-11-2004 (ΦΕΚ 294/ 11-11-2004 

τ.Γ΄) 

2004-2005 

Δ2/ 124780/4-11-2004 (ΦΕΚ 301/ 11-11-2004 

τ.Γ΄) 

2005-2006 Δ2/73888/26-7-2005 (ΦΕΚ 193/5-8-2005 τ.Γ΄) 

2005-2006 Δ2/86424/1-9-2005 (ΦΕΚ 218/1-9-2005 τ.Γ΄) 

2005-2006 Δ2/86425/1-9-2005 (ΦΕΚ 218/1-9-2005 τ.Γ΄) 

2005-2006 

Δ2/96164/22-9-2005 (ΦΕΚ 249/22-9-2005 

τ.Γ΄) 

2006-2007 

Δ2/86492/31-8-2006 (ΦΕΚ 231/31-8-2006 

τ.Γ΄) 

2006-2007 Δ2/87086/1-9-2006 (ΦΕΚ 236/1-9-2006 τ.Γ΄) 

2006-2007 

Δ2/96530/22-9-2006 (ΦΕΚ 298/29-9-2006 

τ.Γ΄) 

2007-2008 

Δ2/89181/10-8-2007 (ΦΕΚ 599/16-8-2007 

τ.Γ΄) 

2007-2008 Δ2/89025/9-8-2007 (ΦΕΚ 639/17-8-2007 τ.Γ΄) 

2007-2008 Δ2/96287 (ΦΕΚ 691/6-9-2007 τ.Γ΄) 

2008-2009 

Δ2/103031/1-8-2008 ( ΦΕΚ 775/20-8-2008 

τ.Γ΄) 

2008-2009 

Δ2/104896/1-8-2008 ( ΦΕΚ 775/20-8-2008 

τ.Γ΄) 

2008-2009 

Δ2/112189/2-9-2008 ( ΦΕΚ 862/15-9-2008 

τ.Γ΄) 

2008-2009 

Δ2/112020/2-9-2008 ( ΦΕΚ 862/15-9-2008 

τ.Γ΄) 

2008-2009 ( ΦΕΚ 927/6-10-2008 τ.Γ΄) 

2008-2009 

Δ2/162662/16-12-2008 ( ΦΕΚ 1189/31-12-

2008 τ.Γ΄) 

2009-2010 Δ2/78358/2-7-2009 ( ΦΕΚ 573/24-7-2009 τ.Γ΄) 

2009-2010 

Δ2/98373/13-8-2009 ( ΦΕΚ 654/18-8-2009 

τ.Γ΄) 

2009-2010 

Δ2/103596/27-8-2009 ( ΦΕΚ 683/27-8-2009 

τ.Γ΄) 

2009-2010 

Δ2/102276/25-8-2009 ( ΦΕΚ 720/3-9-2009 

τ.Γ΄) 

2009-2010 Α2/106611/3-9-2009 (ΦΕΚ 728/4-9-2009 τ.Γ΄) 

2010-2011 Δ2/12-8-2010 (ΦΕΚ 772/23-8-2010 τ.Γ΄) 

2011-2012 

Δ1/95226/23-8-2011 (ΦΕΚ 588/23-8-2011 τ. 

Γ΄) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 
 
Προσλήψεις Καθηγητών ΠΕ05, ΠΕ06,ΠΕ07 ανά Νοµό (Αλφαβητική Σειρά Νοµών) - Πίνακας 3. ΦΕΚ 
∆ιορισµών 
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