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Συγκεντρωτικά και αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα διοίκησης. Ο ρό-
λος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: Γυμνάσια 

και Λύκεια του Νομού Καρδίτσας. 

Γιάννης Γεννάδιος, Εκπαιδευτικός, M.Sc, M.Εd., Υπ. Διδάκτορας 
Δημήτριος Χαλκιώτης, Καθηγητής – Σύμβουλος ΕΑΠ 

Περίληψη 

Τα γεωμορφολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας καθιστούν την υπό-
θεση της σχολικής αυτονομίας ιδιαίτερα δύσκολη. Ο διάχυτος συγκεντρωτισμός του 
εκπαιδευτικού συστήματος οδηγεί σε μια ισοπεδωτική ομοιομορφία το σύνολο των 
σχολικών μονάδων, με το γραφειοκρατικό πλέγμα να έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ ώστε 
να θεωρείται πλέον αδιανόητη κάθε σκέψη αντικατάστασής του με ένα παραγωγικό-
τερο μοντέλο. Η παρούσα εργασία διερευνά τις στάσεις εκπαιδευτικών και διευθυντών 
σχολικών μονάδων του νομού Καρδίτσας σχετικά με τα ζητήματα της αποκέντρωσης, 
της σχολικής αυτονομίας και τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας να συνεργαστεί με 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας επι-
βεβαιώνουν την υπόθεση του συγκεντρωτικού χαρακτήρα, αναδεικνύοντας έντονα μια 
ανάγκη διεύρυνσης της εκπαιδευτικής αυτονομίας. Αντιθέτως, τα σημερινά επίπεδα 
διοικητικής/οργανωτικής αυτονομίας φαίνονται ικανοποιητικά. Παρά τις επιφυλάξεις 
των εκπαιδευτικών σχετικά με την ικανότητα των δήμων να υποστηρίξουν αποτελε-
σματικά τις σχολικές μονάδες, αναδεικνύεται η ανάγκη αύξησης του βαθμού συνεργα-
σίας μεταξύ των σχολικών μονάδων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αποκέντρωση, σχολική αυτονομία, σχολική επιτροπή, τοπική αυτο-
διοίκηση. 

Centralized and decentralized educational management systems. The role of Lo-
cal Government in Greece. Case study: Middle and High Schools of the Prefec-

ture of Karditsa. 

Ioannis Gennadios, Teacher, M.Sc., M.Ed., Phd Student 
Dimitris Chalkiotis, Professor-Consultant, Hellenic Open University 

Abstract 

The geomorphological and social characteristics of Greece render the case of school 
autonomy particularly difficult. The intense centralism of the educational system leads 
to an extensive uniformity of all school units, with the bureaucratic procedures having 
become so strong that any thought of replacing it with a more productive model is con-
sidered to be unattainable. The present study examines the attitudes of teachers and 
school principals of the prefecture of Karditsa regarding the issues of decentralization, 
school autonomy and the possibility of the school unit to cooperate with the local gov-
ernment. The results of quantitative and qualitative research confirm the hypothesis of 
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centralized character, strongly highlighting the need to expand the educational auton-
omy. On the contrary, the current levels of administrative / organizational autonomy 
seem to be satisfactory. Despite teachers’ reservations about the ability of municipali-
ties to effectively support schools, the need to increase the degree of cooperation be-
tween schools and local government is clearly emerging. 

Key-words: Decentralization, school autonomy, school committee, local government 

Εισαγωγή 

Παρά τις σύγχρονες προσπάθειες της πολιτείας ώστε να προωθήσει την αποκέντρωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος και να διευρύνει τη σχολική αυτονομία, το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα δε φαίνεται να αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις τοπικές ανάγκες 
και ιδιαιτερότητες. Το στοίχημα της σχολικής αυτονομίας αντιμετωπίζεται θετικά μεν 
αλλά με προβληματισμό από την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία αναζητά ισορροπίες 
ανάμεσα στην αμεσότητα της περιφερειακής ανάπτυξης, στην ισότητα ευκαιριών για 
τους μαθητές καθώς και στην επαγγελματική ασφάλεια που εγγυάται η κεντρική κρα-
τική εξουσία για τους ίδιους.  

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της διοίκησης (αποφασιστικές, κανονιστικές, εποπτικές, 
συντονιστικές, επιτελικές) συνεχίζει να ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, αν και το γε-
νικό σύστημα δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με ρητή διάταξη του άρθρου 101 του Συ-
ντάγματος οφείλει να είναι αποκεντρωμένο (Μπρίνια, 2009). Στις ενδιάμεσες εξουσίες, 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο δεν έχει ενεργοποιηθεί καμιά εκχώρηση αρμοδιό-
τητας για λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008), με αποτέλε-
σμα να μην αναπτύσσονται πρωτοβουλίες και το εκπαιδευτικό σύστημα να οργανώνε-
ται υπό υψηλό βαθμό συγκεντρωτισμού (Flouris & Pasias, 2003· Μαυρογιώργος, 2008· 
ΟΟΣΑ, 2011). Από το 1985 και έπειτα σημειώνονται προσπάθειες, απομένει όμως μα-
κρύς δρόμος ώστε η εκπαιδευτική αποκέντρωση να φτάσει στα επίπεδα αποκέντρωσης 
άλλων θεσμών, όπως η Υγεία (Μπρίνια, 2009).  

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα δύσκολα περιγράφονται στη βάση ενός αντιπαραθετικού 
διπόλου συγκέντρωσης/αποκέντρωσης, καθώς όπου επικρατεί το ένα συνήθως εμφανί-
ζονται στοιχεία εφαρμογής του άλλου (Bray, 1994· Yazdi, 2013). Αυτή η λειτουργική 
συζυγία αποτελεί πρακτική ανάγκη καθώς η αποτροπή αυθαίρετων αποφάσεων από τα 
αποκεντρωμένα όργανα διοίκησης απαιτεί μηχανισμούς ελέγχου (Florestal & Cooper, 
1997), ενώ η χρηματοδότηση των λειτουργιών δεν πρέπει να ανατίθεται εξολοκλήρου 
στο κέντρο ή σε αποκεντρωμένες και τοπικές αρχές (Florestal & Cooper, 1997· Litvack 
& Seddon, 1999). Η θεωρητική κατασκευή ενός μείγματος συγκεντρωτικών και απο-
κεντρωμένων συστημάτων με καθολική εφαρμογή δεν είναι δυνατή εφόσον κάθε σύ-
στημα τείνει να αποδεικνύεται μοναδικό όταν μελετηθεί στις λεπτομέρειές του 
(Suggett, 2015). Οι πολιτικές της σχολικής αυτονομίας, σύμφωνα με τους Christ και 
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Dobbins (2016), συχνά συμβαδίζουν με τις πολιτικές της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης. 
Η σχολική αυτονομία είναι όμως ένα περισσότερο ολοκληρωμένο φαινόμενο, το οποίο 
συνεπάγεται ουσιαστική δυνατότητα λήψης αποφάσεων (Christ & Dobbins, 2016), χω-
ρίς να αποτελεί παράλληλα μια αυστηρά μονοσήμαντη έννοια (Moomaw, 2005). Συν-
δέεται σχεδόν πάντα με συμπύκνωση των διοικητικών ευθυνών στο πρόσωπο του διευ-
θυντή (Daun, 2007) ώστε η λήψη αποφάσεων να μετατοπίζεται εγγύτερα στο οργανω-
τικό επίπεδο της σχολικής μονάδας (Welsh & McGinn, 1999). Ενώ το πνεύμα της σχο-
λικής αυτονομίας σχετίζεται με τη στενότερη συνεργασία του σχολείου με τις αγορές 
και την τοπική κοινωνία, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν αποφάσεις 
υπό εθνικά νομικά πλαίσια, τα οποία εφαρμόζονται σε ολόκληρη την επικράτειά τους, 
επιβεβαιώνοντας μια top-down πολιτική (Coghlan & Desurmont, 2007). Φαίνεται να 
δημιουργείται μια ασυνέχεια μεταξύ του πλαισίου της σχολικής αυτονομίας και της 
εφαρμογής της: ενώ η φιλοσοφία της είναι φιλελεύθερη και προσανατολισμένη στις 
αγορές, η εφαρμογή της λαμβάνει χώρα εντός εθνικών, γραφειοκρατικών πλαισίων. 

Παρότι στις αναπτυσσόμενες χώρες η συμμετοχή της κοινότητας μπορεί να αποτελέσει 
μοχλό αλλαγών (UNESCO, 2007· Welsh & McGinn, 1999), δεν εγγυάται τη βελτίωση 
των μαθητικών επιδόσεων. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα η αυτονομία της σχολικής 
μονάδας ως προς τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διδακτικού τομέα μειώνει τις σχολι-
κές επιδόσεις (Hanushek, Link, & Woessmann, 2013· Steinberg, 2014). Διαπιστώνεται 
διαφωνία μεταξύ των ερευνητών της εκπαίδευσης σχετικά με την επίδραση της αυτο-
νομίας στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Theodorou & Pashiardis, 
2016) ή έλλειψη κατηγορηματικού συμπεράσματος (Suggett, 2015· Steinberg, 2014). 
Αυτονομία και λογοδοσία φαίνεται να είναι συνυφασμένες (Suggett, 2015), με τη λο-
γοδοσία να αποτελεί κύριο συστατικό αλλά και στόχο της αυτονομίας (Daun, 2007). 
Συνδυασμός μορφών αυτονομίας, λογοδοσίας και επιλογής φαίνεται ικανός ώστε να 
αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τις μαθητικές επιδόσεις, αν και απαιτείται η μελέτη των 
συγκεκριμένων πτυχών των τριών αυτών χαρακτηριστικών ώστε να ολοκληρωθεί η 
εικόνα της σχολικής επίδοσης (Woessmann et al., 2007). Η αυτονομία αποδίδει καλύ-
τερα αποτελέσματα όταν οι διευθυντές μοιράζονται τις πληροφορίες και εμπλέκουν 
τους εκπαιδευτικούς στη λήψη αποφάσεων (Bogler, 2001). Η πολιτική αυτή οδηγεί σε 
υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης και σε ενίσχυση των εσωτερικών 
κινήτρων (Bogler, 2001· Pearson & Moomaw, 2005). Η Παγκόσμια Τράπεζα στέκεται 
στο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Litvack & 
Seddon, 1999), πράξη την οποία οι Welsh και McGinn (1999) θεωρούν ως καταληκτική 
πολιτική της τοπικής διακυβέρνησης.  

Προβληματισμός αναπτύσσεται σχετικά με την παρατηρούμενη διάθεση των κυβερνή-
σεων να αναλάβουν μέσω της αποκέντρωσης μικρότερο μερίδιο χρηματοδότησης του 
εκπαιδευτικού συστήματος (Chapman, 1998· Daun, 2007· Suggett, 2015· Welsch & 
McGinn, 1999) μετατρέποντας τις προσπάθειες για αποκέντρωση σε άσκηση εξοικο-
νόμησης δημόσιου χρήματος. Οι διαφοροποιημένες οικονομικές δυνατότητες μεταξύ 
των δήμων είναι δυνατό να οξύνουν τις ανισότητες στην κατανομή των πόρων της εκ-
παίδευσης (Steinberg, 2014), οδηγώντας σε κίνδυνο διεύρυνσης των κοινωνικών 
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ανισοτήτων (Christ & Dobbins, 2016· Daun, 2007). Παράλληλα, πολλοί δήμοι δεν εμ-
φανίζονται ικανοί να διασφαλίσουν τους απαιτούμενους πόρους ενώ χαρακτηρίζονται 
από οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες. Δεν είναι επιπλέον δεδομένο το ότι δια-
θέτουν στελέχη με την απαιτούμενη ευαισθησία και κουλτούρα να ανταποκριθούν στα 
θέματα της εκπαίδευσης (Πυργιωτάκης κ.συν., 2008· Κατσαρός, 2006). 

Μεθοδολογία 

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των στελεχών της 
εκπαίδευσης – εκπαιδευτικών και διευθυντών – σχετικά με ζητήματα αποκέντρωσης 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, σχετικά με την ανάγκη (ή όχι) για διεύ-
ρυνση του βαθμού της σχολικής αυτονομίας και με τις δυνατότητες της σχολικής μο-
νάδας να συνεργαστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) προς την κατεύθυνση αυτή. 
Η ποσοτική προσέγγιση πραγματοποιήθηκε μέσω δειγματοληπτικής έρευνας με τη συ-
μπλήρωση ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου πεντάβαθμης κλίμακας Likert. 
Το ερωτηματολόγιο απεστάλη σε όλες τις σχολικές μονάδες του Νομού Καρδίτσας. Η 
στατιστική επεξεργασία των 203 ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με χρήση του 
στατιστικού πακέτου SPSS v.26. Για την εμβάθυνση της ερμηνείας των ποσοτικών δε-
δομένων και τη διερεύνηση πτυχών της εκπαίδευσης που αφορούν σε στελέχη που α-
σκούν διοικητικό έργο, επιλέχθηκε η συλλογή ποιοτικών δεδομένων με ημιδομημένες 
συνεντεύξεις από δέκα διευθυντές σχολικών μονάδων. Η επεξεργασία των ποιοτικών 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω θεματικής ανάλυσης. 

Αποτελέσματα 

Οι απαντήσεις διαμορφώνουν ένα μοτίβο υπέρ της πεποίθησης ότι το ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό (μ.ο. 3,90±0,80). Ακολουθεί η απαίτηση για 
περισσότερη σχολική αυτονομία (3,77±1,03), αν και σε συμφωνία με τη σχετική βι-
βλιογραφία, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το κράτος προσπαθεί μέσω της αποκέντρω-
σης να αποφορτιστεί από δαπάνες της εκπαίδευσης (3,67±1,12). Η τάση για περισσό-
τερη αυτονομία συνάδει με την πεποίθηση ότι η σχολική μονάδα οφείλει να προγραμ-
ματίζει τη δράση της. Έτσι, παρατηρείται μια σύγκλιση ως προς την κατάρτιση προ-
γραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας (3,70±1,00) και τη δυνατότητα για τρο-
ποποίηση της διδακτέας ύλης όταν κρίνεται απαραίτητο (3,76±1,04), στοιχεία τα οποία 
αναδεικνύονται και από τις συνεντεύξεις των διευθυντών. Ακολουθεί η επιλογή εγχει-
ριδίων διδακτέας ύλης (3,45±1,20). Ο χαμηλότερος μέσος όρος της έρευνας παρατη-
ρείται σχετικά με τη δυνατότητα της σχολικής μονάδας να προσλαμβάνει και να απο-
λύει υποστηρικτικό προσωπικό (2,18±1,24), με τον αμέσως επόμενο χαμηλότερο 
(2,37±1,10) να αναφέρεται στην τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κατόπιν πρόσκλησης 
και διαδικασιών πλήρωσης από τη σχολική μονάδα. Το αίτημα για περισσότερη αυτο-
νομία είναι προφανές ότι δεν εκτείνεται τόσο μακριά.  

Διαπιστώνεται μια επιφυλακτικότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στον ι-
διωτικό τομέα, η οποία μάλλον έχει να κάνει με την πεποίθηση ότι η χρηματοδότηση 
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της εκπαίδευσης αποτελεί υπόθεση του κράτους. Η ανάγκη αναζήτησης πόρων μέσω 
ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης σημειώνει χαμηλό μέσο όρο (2,67±1,28), με το 
24,1% να δηλώνει «καθόλου», το 23,6% «λίγο», το 20,7% «αρκετά», το 24,1% «πολύ» 
ενώ «πάρα πολύ» μόλις το 7,4%. Η διασπορά των απαντήσεων επιβεβαιώνεται και από 
τις συνεντεύξεις των διευθυντών. Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται επίσης επιφυλακτικοί 
έναντι του αρμόδιου υπουργείου, καθώς δε φαίνεται να πιστεύουν ότι οι προσπάθειες 
αποκέντρωσης ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες (2,54±0,96), με το 
13,8% να δηλώνει «πολύ», ενώ «πάρα πολύ» το ισχνό 2,5%. Ως προς τις σχέσεις των 
σχολικών μονάδων με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι εκπαιδευτικοί μάλλον θεωρούν ότι 
οι Ο.Τ.Α. δε διαθέτουν προσωπικό ευαισθητοποιημένο στα ζητήματα της εκπαίδευσης 
(2,27±0,91), με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ανάγκες των 
σχολικών μονάδων (2,49±0,91). Παρά την επιφυλακτικότητα, η αναγνώριση της ανά-
γκης για στενότερη συνεργασία είναι ισχυρή (3,63±0,94). Πολύ θετικοί εμφανίζονται 
οι εκπαιδευτικοί ως προς την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας με τους Ο.Τ.Α., ιδιαίτερα 
για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας (3,91±1,01) και την εκπόνηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων (3,82±0,98). Ακολουθούν οι υψηλοί μέσοι όροι που αφορούν στην α-
νάγκη συνεργασίας για την ανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο 
(3,57±0,97) και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης (3,55±1,03). Ο μέσος 
όρος μειώνεται σημαντικά στην περίπτωση της αντιμετώπισης της μαθητικής υποεπί-
δοσης (2,99±1,08).  

Οι άνδρες εκπαιδευτικοί εμφανίζονται περισσότερο αποφασιστικοί ως προς το αίτημα 
της σχολικής αυτονομίας (3,96±1,04) έναντι των γυναικών (3,57±0,98), καθώς διαπι-
στώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά (t(197)=─2,757, p=0,006). Το συμπέρασμα 
αυτό μπορεί να συνδεθεί με την ισχυρότερη πεποίθηση των γυναικών ότι η αύξηση της 
αυτονομίας δύναται να προκαλέσει μεγαλύτερες ανισότητες στην εκπαίδευση 
(t(197)=3,454, p=0,001). Οι άνδρες εκπαιδευτικοί θεωρούν το νομικό πλαίσιο περισ-
σότερο περιοριστικό σε σχέση με τις γυναίκες (t(197)=4,194, p=0,000), εφόσον ανα-
γνωρίζουν εντονότερα την ύπαρξη εμποδίων κατά τη διαμόρφωση εσωτερικής εκπαι-
δευτικής πολιτικής, κάτι που συνάδει με το αίτημά τους για περισσότερη αυτονομία. 
Οι άνδρες εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα αυστηροί ως προς τη δήλωση ότι οι 
Ο.Τ.Α. διαθέτουν προσωπικό ευαισθητοποιημένο στα ζητήματα της εκπαίδευσης, απο-
δίδοντας το χαμηλότερο μέσο όρο που συναντάται στην έρευνα (2,13±0,97). Οι γυναί-
κες εμφανίζονται προβληματισμένες (2,43±0,83) αλλά λιγότερο αυστηρές, με στατι-
στικά σημαντική διαφορά (t(197)=2,352, p=0,020). Η δεύτερη στατιστικά σημαντική 
διαφορά (t(197)=2,237, p=0,026) αποδίδεται στη δήλωση «Η διεύρυνση της συνεργα-
σίας των Ο.Τ.Α. με τις σχολικές μονάδες επιφέρει διεύρυνση των ανισοτήτων στην 
εκπαίδευση». Εδώ επιβεβαιώνεται η μεγαλύτερη ανησυχία των γυναικών (2,96±1,15) 
σε σχέση με τους άνδρες (2,61±1,06). 

Συμπεράσματα - συζήτηση 

Οι συνθήκες για διεύρυνση της σχολικής αυτονομίας φαίνονται να είναι ώριμες, χωρίς 
να λείπει όμως ο σκεπτικισμός. Ένα από τα κυριότερα επιχειρήματα της διεθνούς 
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κριτικής απέναντι στις προσπάθειες αποκέντρωσης αποτελεί η βούληση των κυβερνή-
σεων να αναλάβουν μικρότερο μερίδιο στη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών συστη-
μάτων (Chapman, 1998· Daun, 2007· Suggett, 2015), με τους εκπαιδευτικούς της έρευ-
νας να αποδίδουν παρόμοιες προθέσεις στην περίπτωση της Ελλάδας και τους διευθυ-
ντές να μνημονεύουν έντονα το ανεπαρκές ύψος χρηματοδότησης. Το θεσμικό πλαίσιο 
εκλαμβάνεται από τα στελέχη της εκπαίδευσης ως περιοριστικό, καθώς δεν επιτρέπει 
την άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ιδιαίτερα οι άνδρες εκπαιδευτικοί 
συνεχίζουν να αναγνωρίζουν με εντονότερο τρόπο εμπόδια και περιορισμούς. Εμφανί-
ζονται περισσότερο αποφασιστικοί ως προς τη διεύρυνση της σχολικής αυτονομίας, με 
τις γυναίκες να εκφράζουν εντονότερο προβληματισμό ως προς μια ενδεχόμενη διεύ-
ρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.  

Το αίτημα της διεύρυνσης της σχολικής αυτονομίας συνοδεύεται από επιφυλάξεις, εν-
δοιασμούς και όρια. Κατ’ αρχάς, οι εκπαιδευτικοί κατά ένα σημαντικό ποσοστό δεν 
αισθάνονται ότι οι προσπάθειες της πολιτείας για περισσότερη αυτονομία ανταποκρί-
νονται στις αληθινές τους ανάγκες, με το 39,4% να συσσωρεύεται στην απάντηση 
«λίγο». Τα στελέχη της εκπαίδευσης διακρίνουν παρεμβάσεις υπερεθνικών οργανι-
σμών υπέρ της διεύρυνσης της σχολικής αυτονομίας. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένας 
προβληματισμός σχετικά με το εύρος που πρέπει να αποκτήσει η σχολική αυτονομία 
και ιδιαίτερα το διοικητικό/οργανωτικό της σκέλος. Οι σχολικές μονάδες της χώρας 
μας είναι πολλές και μικρές, με τον πληθυσμό να εμφανίζει ομοιογένεια. Σύμφωνα με 
τον ΟΟΣΑ (2011) παρατηρείται ισχυρή δέσμευση για μια κοινωνία ισονομίας, με απο-
φυγή προνομιακής μεταχείρισης και διαφοροποίησης μεταξύ του μαθητικού δυναμι-
κού. Οι απόψεις των διευθυντών συγκλίνουν. Το μικρό μέγεθος των σχολικών μονάδων 
και οι ιδιομορφίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν επιτρέπουν υψηλό 
βαθμό διοικητικής και οργανωτικής αυτονομίας, κάτι που επαληθεύεται και από τα 
στοιχεία της ποσοτικής έρευνας. Οι δυο χαμηλότεροι μέσοι όροι του ερωτηματολογίου 
αφορούν στην πρόσληψη και απόλυση υποστηρικτικού προσωπικού (2,18) καθώς και 
στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών κατόπιν πρόσκλησης της σχολικής μονάδας (2,39). Η 
σχολική μονάδα όχι απλά δεν επιθυμεί να διαχειριστεί ζητήματα προσωπικού αλλά δεν 
είναι έτοιμη να προχωρήσει ούτε σε διαδικασίες παροχής κινήτρων. Ακόμα και οι διευ-
θυντές που συμφωνούν με την καθιέρωση κινήτρων και αναφέρονται στο σημερινό 
καθεστώς έλλειψής τους, δεν επιθυμούν τη σχετική δικαιοδοσία αλλά τη θεσμοθέτησή 
τους μέσω νόμων, με έναν τρόπο απολύτως σαφή, αντικειμενικό και μετρήσιμο ώστε 
να ισχύει σε πανελλαδικό επίπεδο.  

Στον τομέα όμως της εκπαιδευτικής αυτονομίας η σχολική κοινότητα επιθυμεί ουσια-
στικότερες αρμοδιότητες. Ο προγραμματισμός σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η δυνα-
τότητα τροποποίησης της διδακτέας ύλης, η επιλογή εγχειριδίων από εγκεκριμένη λί-
στα και η κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος σε επίπεδο περιφέρειας συγκεντρώ-
νουν σχεδόν καθολική αποδοχή. Οι διαπιστώσεις αυτές προκύπτουν συνδυαστικά, 
τόσο από το ποσοτικό όσο και από το ποιοτικό σκέλος της έρευνας. Η επιθυμία μάλιστα 
των εκπαιδευτικών για προγραμματισμό σε επίπεδο σχολικής μονάδας αυξάνεται με 
την αύξηση της προϋπηρεσίας κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο, ενώ δείχνει μια απλή 
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αυξητική τάση με την αύξηση της ηλικίας. Η συσσώρευση εμπειρίας οδηγεί τους εκ-
παιδευτικούς στο συμπέρασμα ότι η σχολική μονάδα πρέπει να προχωρά σε επιλογές 
ώστε να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και όχι τις θεωρητικές ανά-
γκες του αναλυτικού προγράμματος. Φαίνεται να απαιτείται η σύζευξη αυξημένης παι-
δαγωγικής αυτονομίας με μια μικρής κλίμακας οργανωτική αυτονομία, αυτής των ση-
μερινών περίπου επιπέδων.  

Ο προβληματισμός σχετικά με το επιθυμητό επίπεδο οργανωτικής αυτονομίας αποτυ-
πώνεται εύγλωττα και στο ζήτημα εξεύρεσης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει οι 
σχολικές μονάδες να αναζητούν και να διαχειρίζονται πόρους από ιδιωτικές πηγές χρη-
ματοδότησης; Η συγκεκριμένη ερώτηση συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό απάντη-
σης «καθόλου» της έρευνας (24,1%). Η κατανομή των συχνοτήτων των απαντήσεων 
μαρτυρά μια διάσταση στις απόψεις, κάτι που διαπιστώνεται και από τις συνεντεύξεις. 
Η προοπτική συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα αλλά και της χρηματοδότησης της 
σχολικής μονάδας από ιδιωτικούς πόρους προβληματίζει επίσης τους διευθυντές, οι 
οποίοι κινούνται με τις απαντήσεις τους εντός ενός συνεχούς και όχι σε δυο ξεχωρι-
στούς πόλους. Η συνισταμένη όμως είναι αρνητική. Ενώ οι μισές απαντήσεις είναι κα-
τηγορηματικά αρνητικές, οι θετικές συνοδεύονται από πολλές παρατηρήσεις και όρους. 
Η προσπάθεια εξεύρεσης των πόρων που απαιτούνται για την ικανοποίηση της σχολι-
κής αυτονομίας συσχετίζεται με την αλλοίωση του δημόσιου χαρακτήρα του δυνητικά 
αυτόνομου σχολείου (Λαΐνας, 1993), ο οποίος προκαλεί με τη σειρά του ανησυχίες για 
ενδεχόμενη αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών (Κατσαρός, 
2008), κάτι που επιβεβαιώνεται από την παρούσα έρευνα.  

Ως προς τις σχέσεις του σχολείου με την Τ.Α., οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η εμπέ-
δωση της συνεργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση της θέσης του σχολείου 
στην τοπική κοινωνία (μέσος όρος 3,63), αν και κατά τη γνώμη των διευθυντών, οι 
σύλλογοι διδασκόντων δεν είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις αυξημένες ευθύνες που συ-
νεπάγεται η σχολική αυτονομία, όπως είναι οι διαδικασίες λογοδοσίας προς την κοινό-
τητα. Ως προνομιακά πεδία ανάπτυξης στενότερων δεσμών και εκπόνησης κοινών δρά-
σεων με τους Ο.Τ.Α. προτείνονται η τεχνική εκπαίδευση (3,57), η εκπόνηση ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων (3,82) και η αντιμετώπιση της σχολικής βίας (3,91). Η υλοποίηση 
των προγραμμάτων επιμόρφωσης έλκει εντονότερα τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτ-
λων αλλά σημειώνει γενικά υψηλό μέσο όρο (3,55). Φαίνεται ότι ορισμένες συνθήκες 
έχουν ωριμάσει. Γιατί άραγε δε διευρύνονται οι συνέργειες σχολικών μονάδων και 
Ο.Τ.Α., έστω σε επίπεδο Γυμνασίου, εφόσον το Λύκειο περιστρέφεται γύρω από εξε-
τάσεις; Το καταληκτικό ερώτημα που τίθεται στις συνεντεύξεις των διευθυντών είναι 
το εξής: Η ουσιαστική αλληλεπίδραση της σχολικής μονάδας με την Τ.Α. και η διεξα-
γωγή κοινών δράσεων συναρτάται με την πρόβλεψη και τις δυνατότητες που δίνει ο 
νόμος ή με την κατάλληλη διάθεση των εμπλεκομένων; Οι απαντήσεις συνοψίζονται 
εύκολα. Και με τα δυο! Προκύπτουν όμως δυο παρατηρήσεις. Αν και η πολιτεία προ-
χωρά σε βήματα ενθάρρυνσης τέτοιων συνεργειών, απαιτείται ένα πλαίσιο περισσό-
τερο ευέλικτο. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τον φορέα που πρέπει να 
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αναλάβει την πρωτοβουλία. Και εδώ οι διευθυντές θεωρούν ότι η πρωτοβουλία ανήκει 
στους Ο.Τ.Α. Οι Ο.Τ.Α. αποτελούν ξεκάθαρα τον ισχυρό εταίρο αυτής της σχέσης.  

Ο υφιστάμενος αποκεντρωμένος τρόπος κατανομής των πιστώσεων έχει πλέον καθιε-
ρωθεί στη συνείδηση των στελεχών της εκπαίδευσης ως μια περίπου αναντικατάστατη 
μέθοδος. Κρίνεται στο σύνολο των απαντήσεων ως ορθολογικός, με τις παραμέτρους 
της αποκέντρωσης και της εγγύτητας να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την 
κρίση των διευθυντών, οι οποίοι παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώνουν απαντούν με 
απόλυτη σαφήνεια: πρέπει να συνεχιστεί. Εντοπίζονται αδυναμίες οι οποίες έχουν να 
κάνουν με φόβους για μεροληπτική μεταχείριση σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και 
με την καθυστέρηση στην απόδοση χρηματικών ποσών για την κάλυψη έκτακτων ανα-
γκών. Οι υποψίες ή διαπιστώσεις για μεροληπτική μεταχείριση εντάσσονται στο πλαί-
σιο των αντικρουόμενων συμφερόντων αλλά και στη γενικότερη παθογένεια του πολι-
τικού συστήματος της χώρας, ενώ οι καθυστερήσεις αποδίδονται στις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες. Επιπλέον, η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε προβλήματα σχετικά με 
τον τρόπο επιλογής των μελών των επιτροπών και την έλλειψη γνώσης και ενδιαφέρο-
ντος για τα θέματα παιδείας, όπως και με την έλλειψη σαφούς προσδιορισμού των αρ-
μοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των σχολικών επιτροπών (Κατσαρός, 2006). 
Οι διευθυντές επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση αυτή, διαπιστώνοντας 
πολιτικές σκοπιμότητες κατά τη σύσταση των σχολικών επιτροπών. Επισημαίνουν ό-
μως ότι η επιλογή των προέδρων συνήθως γίνεται μεταξύ των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου που ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα, επιζητώντας παράλληλα στε-
νότερη επαφή με το σύνολο των μελών της επιτροπής και όχι μόνο με τους προέδρους. 
Τέλος, η καλή εικόνα για το σημερινό σύστημα διαχείρισης των λειτουργικών δαπανών 
και των εξόδων συντήρησης των σχολικών μονάδων αποτυπώνεται εύγλωττα όταν η 
ερώτηση διατυπώνεται ευθέως: Η κατανομή των πιστώσεων για την κάλυψη των λει-
τουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων πρέπει να πραγματοποιείται μέσω των δη-
μοτικών σχολικών επιτροπών; Και οι δέκα διευθυντές συγκλίνουν σε ένα κατηγορημα-
τικό «ναι», το οποίο εκτός από ευρεία αποδοχή αποτυπώνει μια βούληση για αποκέ-
ντρωση. Όσοι σχολιάζουν επιχειρηματολογώντας τονίζουν ότι οποιοσδήποτε άλλος 
τρόπος συνιστά «πισωγύρισμα», ένα βήμα υπέρ του συγκεντρωτισμού. Και κανείς δε 
φαίνεται να ενθουσιάζεται από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 
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