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ELDORADO 

 

Gaily bedight, 

A gallant Knight, 

In sunshine and in shadow, 

Had journeyed long, 

Singing a song, 

In search of Eldorado. 

 

But he grew old- 

This Knight so bold- 

And o’er his heart a shadow 

Fell as he found 

#o spot of ground 

That looked like Eldorado 

… 

 
Edgar Allan Poe 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζεται πλέον ως πολυπολιτισµική και η πραγµατικότητα 

αυτή εκφράζεται και µέσω της αυξανόµενης παρουσίας των αλλοδαπών µαθητών στα 

σχολεία. Ως εκ τούτου έχει αναδυθεί η απαίτηση για ένα είδος εκπαίδευσης που θα καλύπτει 

τις ανάγκες τόσο των αλλοδαπών όσο και των γηγενών µαθητών. Την απαίτηση αυτή µπορεί 

να καλύψει η διαπολιτισµική εκπαίδευση. Έχοντας ως στόχους της τη συνάντηση των 

διαφορετικών πολιτισµών και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ ατόµων µε 

διαφορετικό πολιτισµικό κεφάλαιο, οδηγεί στην αποδοχή του διαφορετικού και στη συνέχεια 

στην οµαλή σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών των µεταναστών. Ωστόσο για να 

αποδώσει η διαπολιτισµική εκπαίδευση τα επιθυµητά αποτελέσµατα χρειάζεται την 

υποστήριξη όλων των φορέων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Έτσι καθοριστικό ρόλο 

µπορούν και πρέπει να διαδραµατίσουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Καθώς 

βρίσκονται εγγύτερα στην τοπική κοινωνία εντοπίζουν γρηγορότερα τις ανάγκες της και τα 

προβλήµατα που αυτή αντιµετωπίζει. Με την παροχή µάλιστα των κατάλληλων µέσων και 

την εκχώρηση ουσιαστικών αρµοδιοτήτων από την πλευρά του Κράτους στον εκπαιδευτικό 

τοµέα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα µπορέσει να υποβοηθήσει το έργο της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης και να συµβάλει στην επιτυχηµένη κοινωνική ένταξη των παιδιών των 

µεταναστών.  

 

ABSTRACT 

      Greek society can now be seen as multicultural and this new reality is also 

reflected in the ever increasing number of foreign students in Greek schools. Thus the demand 

has arisen for a special type of education which will meet the needs of alien as well as native 

students. This demand can be satisfied by intercultural education. Aiming at the meeting of 

different cultures and at facilitating the communication among people with different cultural 

capitals it leads to the acceptance of difference and consequently to  better integration (both at 

school and social level) of children with migrant parents. However, in order for intercultural 

education to have the desired effects, the support not only of the Central but also of the Local 

Government Organizations is required. As they are closer to to the local community, LGOs 

are able to detect needs and problems faster. Provided that the Central Government grants 

them the means and allocates them powers concerning education, Local Government 

Organizations will  promote intercultural education and will contribute to the successful social 

integration of children with migrant parents.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι γεγονός ότι η δυνατότητα για κοινωνική ένταξη βρίσκεται σήµερα σε κρίση 

λόγω των µεγάλων µετασχηµατισµών της κοινωνίας, της µη ελεγχόµενης ανάπτυξης της 

φιλελεύθερης οικονοµίας και της ανεξέλεγκτης ανεργίας της οποίας τα ποσοστά είναι 

δύσκολο να υπολογιστούν. Αυτή η κατάσταση θίγει ιδιαίτερα τα παιδιά που προέρχονται από 

µη προνοµιούχα κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα και, ανάµεσα σε αυτά, τα παιδιά των 

µεταναστών που κατά κύριο λόγο στιγµατίζονται από τη σχολική αποτυχία και είναι συνεπώς 

εκτεθειµένα στις δυσκολίες της κοινωνικής ένταξης (Γώγου 2001). 

Αρωγός των παιδιών αυτών φαίνεται πως είναι η διαπολιτισµική προσέγγιση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη βοήθεια του Κράτους αλλά και την πολύτιµη συµβολή της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης το διαπολιτισµικό σχολείο είναι σε θέση να προσφέρει στα παιδιά 

των µεταναστών τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ενταχθούν οµαλά στο κοινωνικό σύνολο. 

Σκοπός, λοιπόν, αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει τη σχέση µεταξύ διαπολιτισµικότητας 

και κοινωνικής ένταξης καθώς και τη σχέση µεταξύ διαπολιτισµικού σχολείου και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα το ∆ήµο Αθηναίων. 

Εξειδικεύοντας τον παραπάνω σκοπό, η προσπάθεια αυτή θέτει ένα διπλό στόχο. 

Αφενός να προτείνει λύσεις ώστε η διαπολιτισµική εκπαίδευση να έχει τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα και αφετέρου να υποδείξει τρόπους µε τους οποίους η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

θα µπορέσει να συµµετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να υποβοηθήσει το έργο 

του διαπολιτισµικού σχολείου. 

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την επίτευξη των στόχων αυτών στηρίχτηκε 

κυρίως στη βιβλιογραφική έρευνα τόσο πρωτογενών (νόµοι και υπουργικές αποφάσεις) όσο 

και δευτερογενών πηγών (βιβλία και άρθρα). Μέσω αυτής κατέστη δυνατή η κατανόηση της 

λειτουργίας του σχολικού οργανισµού και ιδιαίτερα του διαπολιτισµικού σχολείου και της 

διασύνδεσής του µε τον κοινωνικό ιστό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθµού. Οι 

επισκέψεις σε πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες, η επαφή µε διάφορους φορείς όπως και η 

αναζήτηση πηγών στο ∆ιαδίκτυο συνέβαλαν στη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού για 

τη συγγραφή αυτή της εργασίας. Παράλληλα έγινε προσπάθεια για λήψη συνεντεύξεων από 

φορείς της σχολικής κοινότητας αλλά λόγω του ότι τα σχολεία θα παρέµεναν κλειστά κατά τη 

διάρκεια συγγραφής της εργασίας υπήρχε ο κίνδυνος να µην είναι δυνατή η παροχή 

συµπληρωµατικών στοιχείων ή διευκρινίσεων. Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιµο να 

χρησιµοποιηθούν µόνο τα αριθµητικά στοιχεία που δόθηκαν από τους ∆ιευθυντές των 

διαπολιτισµικών σχολείων τα οποία λειτουργούν στο ∆ήµο Αθηναίων. 
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∆ύο είναι τα ερωτήµατα που κατεύθυναν τη βιβλιογραφική έρευνα. Ο πρώτος 

προβληµατισµός αφορά στο βαθµό αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο η διαπολιτισµική 

εκπαίδευση συµβάλλει στη σχολική και µετέπειτα κοινωνική ένταξη των παιδιών των 

µεταναστών. Ο δεύτερος σχετίζεται µε το περιθώριο το οποίο έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

ώστε να δράσει ως βοηθητικός παράγοντας της εκπαίδευσης και ως συνεργάτης του 

διαπολιτισµικού σχολείου. Οι απαντήσεις που δίνονται στα παραπάνω ερωτήµατα κινούνται, 

βέβαια, σε θεωρητικό επίπεδο αλλά υπάρχει η πεποίθηση ότι µπορούν να αποτελέσουν τη 

βάση για µια λεπτοµερέστερη έρευνα των ζητηµάτων αυτών ή και το έναυσµα για την 

ανάληψη συγκεκριµένης δράσης εκ µέρους των κεντρικών και των τοπικών φορέων στον 

εκπαιδευτικό τοµέα. 

Η εργασία αυτή διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο και το δεύτερο 

αναφέρονται συνοπτικά στο µεταναστευτικό φαινόµενο και στην κοινωνική ένταξη 

αντίστοιχα καθώς και στις συναφείς µε αυτά έννοιες. Το τρίτο παρουσιάζει τη θεωρητική 

βάση της διαπολιτισµικής αγωγής και εκπαίδευσης και στο τέταρτο αναδεικνύονται οι 

δυνατότητες που παρέχει η εκπαίδευση αυτή για την οµαλή ένταξη των παιδιών των 

µεταναστών. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στη διαπολιτισµική εκπαίδευση 

στην Ελλάδα. Στο έκτο κεφάλαιο συνδέεται η εκπαιδευτική πολιτική µε την Τ.Α.. 

Χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα το ∆ήµο Αθηναίων δίνεται µια γενική εικόνα για τη 

συµµετοχή της Τ.Α. στη σχολική ζωή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Στο έβδοµο 

διατυπώνονται οι προτάσεις για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και τις δυνατότητες συµβολής 

της Τ.Α. στην επίτευξη των στόχων της. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρατίθενται τα γενικά 

συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει κανείς σχετικά µε τη διαπολιτισµικότητα και τη σηµασία 

της για την εκπαιδευτική και ενταξιακή διαδικασία όπως και µε το ρόλο που καλείται να 

διαδραµατίσει η Τ.Α. στο πλαίσιο αυτό. 
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1.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Η Ελλάδα έχει µετατραπεί τα τελευταία χρόνια από χώρα εξαγωγής εργατικού 

δυναµικού σε χώρα υποδοχής µεταναστών (Κοίλιαρη 1997). Αυτό έχει επηρεάσει τόσο τη 

σύνθεση του πληθυσµού της χώρας όσο και την ίδια τη δοµή της κοινωνίας. Είναι, λοιπόν, 

πολύ σηµαντικό να έχει κανείς µια γενική, έστω, άποψη για το φαινόµενο της µετανάστευσης 

και για τον τρόπο έκφρασής του στην ελληνική πραγµατικότητα. 

 

1.1.  Εννοιολογικές διασαφηνίσεις 

 

Στα πλαίσια της µελέτης του µεταναστευτικού φαινοµένου έχει αναπτυχθεί µια 

πληθώρα εννοιών µε λεπτές διαφορές µεταξύ τους που, ωστόσο, αποδίδουν µε τη µεγαλύτερη 

δυνατή ακρίβεια τις ποικίλες όψεις του φαινοµένου αυτού. Γι’ αυτόν το λόγο κρίνεται 

σκόπιµο να γίνει µια συνοπτική αναφορά στους σηµαντικότερους και συχνότερα 

χρησιµοποιούµενους σχετικούς  όρους.  

Κατ’ αρχάς «µε τον όρο µετανάστευση (migration) δεν εννοούµε µόνο την αλλαγή του 

τόπου κατοικίας ή/και εργασίας αλλά µία πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία συνδέεται µε 

σηµαντικές κοινωνικές παραµέτρους που επηρεάζουν τα ίδια τα άτοµα, τους 

προσανατολισµούς τους, τον τρόπο συµπεριφοράς τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο, τις 

οµάδες στις οποίες ανήκαν ή ανήκουν ή αισθάνονται ότι ανήκουν τα µετακινούµενα αυτά 

άτοµα και τις οµάδες τις οποίες συναντούν και µε τις οποίες θα συναλλαγούν στη χώρα 

υποδοχής, την χώρα υποδοχής και τις κοινωνικές και οικονοµικές δοµές της κοινωνίας 

προέλευσης» (Κοίλιαρη 1997 σελ. 8-9). 

Η µετανάστευση διακρίνεται σε αποδηµία ή εκροή µεταναστών (emigration), δηλαδή 

µετακίνηση ατόµων ή οµάδων από την πατρίδα τους και µετανάστευση προς τη χώρα 

υποδοχής και σε εισροή/είσοδο µεταναστών (immigration), δηλαδή άφιξη ατόµων ή οµάδων 

από την πατρίδα τους για εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής. Η εισροή/είσοδος διακρίνεται 

περαιτέρω σε εισροή ή είσοδο µεταναστών όταν αφορά αλλοδαπούς, σε παλιννόστηση (home-

coming) όταν είναι υπήκοοι της χώρας ή οµογενείς, οι οποίοι µε τη θέλησή τους επιστρέφουν 

στη χώρα καταγωγής, και σε επαναπατρισµό(forced return) όταν τη µετακίνηση 

πραγµατοποιεί η δηµόσια εξουσία (Έµκε-Πουλοπούλου 2007)1. 

                                                 
1 Π.χ. ο Αλβανός υπήκοος που εισέρχεται στην Ελλάδα για να εργαστεί µεταναστεύει, αποτελεί δηλαδή µέρος 
του φαινοµένου της εισροής µεταναστών και ο Έλληνας µετανάστης στην Αµερική που αποφασίζει να 
επιστρέψει στην Ελλάδα λέµε πως παλιννοστεί. Ενώ όταν ο παραπάνω Αλβανός εισέλθει παράνοµα στη χώρα 
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Συχνά συγχέονται οι έννοιες αλλοδαπός-ηµεδαπός και αλλογενής-οµογενής. Έτσι, 

«σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, αλλοδαπός (alien) είναι το πρόσωπο που δεν έχει την 

ελληνική ιθαγένεια ή πρόσωπο που δεν έχει ιθαγένεια, ενώ ηµεδαπός ή γηγενής (native) είναι 

όποιος έχει την ελληνική ιθαγένεια, ο πολίτης της Ελλάδας που δεν έχει µεταναστεύσει. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι όροι αλλοδαπός και µετανάστης δεν συµπίπτουν πάντα. Έτσι, τα 

παιδιά των µεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ανήκουν µεν στους αλλοδαπούς 

αλλά δεν είναι µετανάστες. Από την άλλη, αλλογενείς είναι οι µετανάστες και οι πρόσφυγες 

µε διαφορετική προέλευση που ανήκουν σε άλλο γένος, σε άλλη φυλή και είναι ξένοι προς τις 

υπάρχουσες συνήθειες και τα ήθη, ενώ οµογενείς (ancestry based settlers)  είναι όσοι 

κατάγονται από το ίδιο γένος, την ίδια φυλή, την ίδια εθνότητα2. Συνδέονται µε το ελληνικό 

έθνος µε κοινή συνήθως γλώσσα και θρησκεία, κοινές παραδόσεις και ελληνική συνείδηση3. 

Ο Έλληνας νοµοθέτης εξισώνει σε πολλές περιπτώσεις τον οµογενή µε τον ηµεδαπό µε 

συνέπεια να τυγχάνουν της ίδιας νοµικής µεταχείρισης» (Έµκε-Πουλοπούλου 2007 σελ. 50-

51). Επιπλέον, «ανιθαγενής (stateless person) είναι όποιος δεν έχει κάποια ιθαγένεια, δηλαδή 

κανένα κράτος δεν τον αναγνωρίζει ως πολίτη του»4 (Καλαντζή 2007 σελ. 30).  

Ο µετανάστης (migrant), που είναι το πρόσωπο που εγκαταλείπει οικιοθελώς τη χώρα 

του µε σκοπό να εγκατασταθεί αλλού, διακρίνεται σαφώς από τον πρόσφυγα. Σύµφωνα µε τη 

Σύµβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951, πρόσφυγας (refugee) θεωρείται το πρόσωπο που 

λόγω δικαιολογηµένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικής προέλευσης, θρησκείας, 

εθνικότητας, συµµετοχής σε ορισµένη κοινωνική οµάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων βρίσκεται 

έξω από τη χώρα της ιθαγένειάς του και δεν µπορεί ή εξ αιτίας αυτού του φόβου δεν επιθυµεί 

να απολαµβάνει την προστασία της χώρας αυτής5. Οι µετανάστες πάλι που εγκαταλείπουν τη 

χώρα καταγωγής τους αποκλειστικά και µόνο για να βελτιώσουν την οικονοµική τους 

κατάσταση αποκαλούνται οικονοµικοί µετανάστες (economic migrants). Το φαινόµενο της 

                                                                                                                                                         
και συλληφθεί, τότε οι ελληνικές αρχές µε συγκεκριµένη διαδικασία τον στέλνουν πίσω στη χώρα καταγωγής 
του, δηλαδή τον επαναπατρίζουν. 
2 Ως εθνότητα ορίζεται  «το αποτέλεσµα της υποκειµενικής πίστης στην κοινή καταγωγή µιας οµάδας ατόµων µε 
οµοιότητες στο ήθος και στη βιογραφική εξέλιξη, όπως εµπειρίες µετανάστευσης ή αποικιοκρατίας (Γκόβαρης 
2001 σελ. 121). 
3 Αλλοδαπός και ταυτόχρονα αλλογενής είναι για παράδειγµα ο Ιταλός υπήκοος που διαµένει στην Ελλάδα, ενώ 
ηµεδαπός είναι ο Έλληνας αλλά και όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Οµογενής είναι ο κάθε 
Έλληνας συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που ζουν σε άλλη χώρα. 
4 Ιθαγένεια είναι ο νοµικός δεσµός που συνδέει µια χώρα και τη νοµοθεσία της µε τους πολίτες της. Συνεπάγεται 
πολιτική, οικονοµικά, κοινωνικά και άλλα δικαιώµατα καθώς και υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν τόσο η 
κυβέρνηση όσο και ο πολίτης (Καζαντζή 2007). 
5 Πρόσφυγας θεωρείται για παράδειγµα ο Σουδανός υπήκοος που δεν µπορεί να επιστρέψει στο Σουδάν γιατί θα 
τον συλλάβουν και πιθανόν θα τον βασανίσουν λόγω των διαφορετικών πολιτικών του πεποιθήσεων και της 
αντίστασής του στο καταπιεστικό καθεστώς της χώρας. 
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µετανάστευσης συνδέεται και µε άλλους λόγους όπως οι σπουδές  (Έµκε-Πουλοπούλου 

2007) ή η συνάντηση µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς που µετανάστευσαν νωρίτερα. 

Τέλος, ως µειονότητα (minority) ορίζεται «η πληθυσµιακή εκείνη οµάδα που συνιστά 

εθνική, εθνοτική, θρησκευτική ή γλωσσική κοινότητα-µειοψηφία και που έχει αναγνωριστεί 

από το εθνικό κράτος ως τέτοια, είναι δηλαδή υποκείµενο διακρατικών συµφωνιών ή 

συµβάσεων και του διεθνούς δικαίου» (Γκότοβος 2002 σελ. 2). Στην παρούσα εργασία ο όρος 

µειονότητα χρησιµοποιείται µε την έννοια της κοινωνικής οµάδας που διαχωρίζεται από το 

υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο βάση κάποιων χαρακτηριστικών της και όχι απαραίτητα όπως 

ορίζεται παραπάνω. Για παράδειγµα, συχνά µια συγκεκριµένη οµάδα όπως οι µετανάστες 

αναφέρεται ως µειονότητα-µειοψηφία. 

 

1.2.  Στοιχεία για τους αλλοδαπούς στην Ελλάδα 

 

Κατά την εξέταση των στοιχείων αυτών πρέπει να λαµβάνει κανείς υπόψη ότι τα 

αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στους αλλοδαπούς δεν είναι στατικά αλλά µεταβάλλονται 

καθηµερινά χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν µπορούν να αντληθούν σηµαντικές πληροφορίες 

από αυτά. Αλλά πέρα από αυτό η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών καθίσταται δύσκολη, 

καθώς µεγάλο µέρος των µεταναστών εισέρχονται παράνοµα και συνεπώς είναι αδύνατη η 

καταγραφή τους. 

 Όσον αφορά στις αναλογίες των εθνικοτήτων µε εξασφαλισµένες άδειες παραµονής, 

το 2003- 2004, µετά τη συνήθη κυριαρχία των Αλβανών (432.000 περίπου), υπάρχουν 66.787 

Βούλγαροι, 29.108 Ρουµάνοι και 23.008 Ουκρανοί. Ακολουθούν οι Πακιστανοί, οι 

Γεωργιανοί και οι Μολδαβοί, ενώ πιο χαµηλά βρίσκονται οι Φιλιππινέζοι και οι 

Γιουγκοσλάβοι. Κοιτώντας προς µια ευρεία γεωγραφική περιοχή καταγωγής, αναδεικνύεται η 

συντριπτική σηµασία της Κεντρικής Ευρώπης, ακολουθούµενης από την Ασία (κυρίως 

Πακιστάν, Γεωργία, Ινδία, Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές, Αρµενία και Κίνα), ενώ τα Νέα 

Ευρωπαϊκά Ανεξάρτητα Κράτη, όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Ρωσία, κατέχουν 

εξίσου σηµαντική θέση (www.imepo.gr). 

Ο κυριότερος λόγος για τη χορήγηση αδειών παραµονής είναι η παροχή εξαρτηµένης 

εργασίας µε ποσοστό τουλάχιστον 68% επί του συνόλου των χορηγούµενων αδειών. 

Ακολουθεί  η επανένωση οικογενειών και η παροχή ανεξάρτητης εργασίας περίπου µε 12%. 

Οι χορηγούµενες άδειες σε συζύγους υπηκόων της ΕΕ (υποθετικά, κυρίως Ελλήνων) 

ανέρχονται σε 3%, ενώ το 2% των αδειών παραµονής χορηγούνται σε εποχιακούς εργάτες 

(από τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Αίγυπτο). Τέλος, εξετάζοντας τις κατηγορίες των 



 12

αδειών που χορηγούνται ανά γεωγραφική περιοχή καταγωγής του µετανάστη παρατηρεί 

κανείς ότι πάνω από 80% των αδειών που έχουν χορηγηθεί για εργασία αφορούν µετανάστες 

οι οποίοι προέρχονται από πέντε περιοχές του πλανήτη: την Κεντρική Ευρώπη, τα 

Ευρωπαϊκά Νέα Ανεξάρτητα Κράτη, την Ασία, τη Βόρεια Αφρική και το υπόλοιπο της 

Αφρικής (www.imepo.gr). 

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτό ότι η ελληνική κοινωνία καλείται πλέον 

να προσαρµοστεί σε µια πολυπολιτισµική πραγµατικότητα, να διαχειριστεί όσο το δυνατόν 

αποτελεσµατικότερα τα προβλήµατα που παρουσιάζονται- εφόσον αυτή η κατάσταση είναι 

µη αναστρέψιµη- και να εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατα που της προσφέρει αυτή η 

συνάντηση των διαφορετικών πολιτισµών. 
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2.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 

Οι µεταναστευτικές οµάδες ή τα άτοµα-µετανάστες δεν είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι 

στη χώρα υποδοχής, γεγονός που οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ο κυριότερος φαίνεται πως 

είναι ο φόβος για το «διαφορετικό» και τις πιθανές αλλαγές που αυτό µπορεί να επιφέρει. Η 

κοινωνική ένταξη, λοιπόν, αυτών των οµάδων και ατόµων αποτελεί πρόκληση για τη 

σύγχρονη κοινωνία αλλά ταυτόχρονα και απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη 

λειτουργία της. 

 

2.1.  Θεωρητική εξέταση του ζητήµατος της κοινωνικής ένταξης 

 

Μελετώντας κανείς τη βιβλιογραφία, συναντά µία πληθώρα ορισµών της έννοιας της 

κοινωνικής ένταξης καθώς και πολλές συναφείς ή και εκ διαµέτρου αντίθετες έννοιες. Στα 

πλαίσια της παρούσης εργασίας θα µας απασχολήσουν κυρίως οι έννοιες της κοινωνικής 

καθώς και της σχολικής ένταξης, της ενσωµάτωσης, της αφοµοίωσης, του κοινωνικού 

αποκλεισµού, όπως και οι εννοιολογικές οµοιότητες και διαφορές τους.  

Κατ’ αρχάς, ως κοινωνική ένταξη (social inclusion) ορίζεται «η διαδικασία η οποία 

διασφαλίζει ότι αυτοί που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισµού θα 

αποκτήσουν τις απαραίτητες ευκαιρίες και πόρους για να συµµετέχουν πλήρως στην 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και να απολαµβάνουν ένα επίπεδο διαβίωσης και 

ευ ζην που θεωρείται κανονικό στην κοινωνία που ανήκουν» (Γεώρµας 2007 σελ. 27). Με 

αυτήν την έννοια θα χρησιµοποιείται ο όρος και στην παρούσα εργασία. 

Από µια διαφορετική σκοπιά, µε τον όρο ένταξη µπορεί να εννοείται, επίσης, ο τρόπος 

µε τον οποίο οι µετανάστες έχουν πρόσβαση, χρησιµοποιούν, συµµετέχουν, επωφελούνται 

και αισθάνονται ότι ανήκουν σε έναν συγκεκριµένο τοµέα της κοινωνίας όπως η αγορά 

εργασίας, η στέγαση, η εκπαίδευση, η υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες (Amara et al 2005). 

Η διαδικασία της ένταξης µπορεί µεν να προγραµµατιστεί και να κατευθυνθεί  αλλά περιέχει 

µονίµως διάφορες απροσδιόριστες παραµέτρους και διατηρεί κάποια απρόβλεπτα στοιχεία. 

Έτσι, ως διαδικασία δεν µπορεί να προβλεφθεί ως προς την επιτυχία της (Σούλης 2004). 

Ενσωµάτωση (integration), από την άλλη, σηµαίνει την «αλληλοαποδοχή, ενός 

ατόµου ή µιας οµάδας και µιας άλλης οµάδας, την ανάπτυξη κοινωνικοδυναµικών σχέσεων, 

χωρίς την παροχή καµιάς ιδιαίτερης βοήθειας, είτε από την οµάδα είτε από οποιονδήποτε 

εξωτερικό παράγοντα, µε αποτέλεσµα την πλήρη απορρόφηση του ατόµου ή της οµάδας στις 

διαµορφούµενες σχέσεις, αλλά και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 
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αµφίπλευρα» (Σούλης 2004 σελ. 42). Σύµφωνα µε τον Heckman (1999), η ενσωµάτωση 

αναφέρεται στην ένταξη καινούριων οµάδων στην ήδη υπάρχουσα κοινωνική δοµή και στον 

τρόπο της σύνδεσης αυτών των οµάδων στο υπάρχον σύστηµα των κοινωνικοοικονοµικών, 

νοµικών και πολιτισµικών σχέσεων. Σχετική είναι και η έννοια της αφοµοίωσης 

(assimilation), η οποία ορίζεται ως η άνευ όρων εξοµοίωση των µεταναστών από την 

κοινωνία υποδοχής σε τρόπους συµπεριφοράς και δράσης, σε κοινωνικούς και ιδεολογικούς 

προσανατολισµούς και σε τρόπους διαπλεκόµενης διεπίδρασης µε το σύστηµα υποδοχής 

(Κοίλιαρη 1997, Triandis H.C. (1997) στο: Modgil et al 1997). Κατά τον Μάρκου (1995 σελ. 

249-250) η αφοµοίωση ορίζεται συνήθως ως «µια διαδικασία µέσα από την οποία άτοµα 

διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής προέλευσης αλληλεπιδρούν και συµµετέχουν στην 

καθηµερινή ζωή µιας ευρύτερης κοινωνίας χωρίς να παίζει ρόλο η διαφορετική τους 

προέλευση, ενώ στην ολοκληρωµένη της µορφή ταυτίζεται µε την ανυπαρξία εθνικών ή 

φυλετικών χαρακτηριστικών που διαχωρίζουν τη δοµή µιας πολυεθνικής ή πολυφυλετικής 

κοινωνίας. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται, όταν υπάρχουν πλήρης αποδοχή των 

πολιτισµικών προτύπων της χώρας υποδοχής, ευρεία συµµετοχή σε πρωτογενείς οµάδες της 

κοινωνίας υποδοχής, σηµαντικός αριθµός µικτών γάµων, το συναίσθηµα του «ανήκειν» στην 

κοινωνία υποδοχής, απουσία στερεοτύπων και διακρίσεων, και απουσία συγκρούσεων που 

προέρχονται από διαφορετικά συστήµατα αξιών και από την άσκηση εξουσίας». 

Αντίθετη ως προς τις παραπάνω έννοιες είναι αυτή του κοινωνικού αποκλεισµού 

(social exclusion) που ορίζεται ως «η διαδικασία µέσω της οποίας συγκεκριµένα άτοµα 

ωθούνται έξω από τα όρια της κοινωνίας και αποτρέπονται από την πλήρη συµµετοχή σε 

αυτήν επί τη βάσει της φτώχειας ή της έλλειψης βασικών δεξιοτήτων και ευκαιριών δια βίου 

µάθησης ή συνεπεία διακρίσεων. Αυτές οι καταστάσεις αποµακρύνουν τα άτοµα από την 

εργασία, το εισόδηµα και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες καθώς και από τα κοινωνικά και τοπικά 

δίκτυα και δραστηριότητες» (Γεώρµας 2007 σελ. 27, Φερώνας Α. (2005) στο: Τσοµπάνογλου 

et al 2005). Ορισµένες µορφές του κοινωνικού αποκλεισµού οφείλονται σε ψυχολογικά, 

κοινωνικά, πολιτισµικά, θρησκευτικά και πολιτικά αίτια, ενώ άλλες συνδέονται µε φυσικές 

µειονεξίες (Φερώνας Α. (2005) στο: Τσοµπάνογλου et al 2005). Οι µεταναστευτικές οµάδες 

συχνά αποκλείονται από τον κοινωνικό ιστό. 

Επιστρέφοντας στις έννοιες της ένταξης και της ενσωµάτωσης, έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να µελετήσει κανείς τον τρόπο µε τον οποίο αυτές συσχετίζονται. Γεγονός είναι, 

λοιπόν, ότι οι δύο αυτές διαδικασίες διαπλέκονται και η ένταξη αναµφισβήτητα προηγείται 

της ενσωµάτωσης την οποία τροφοδοτεί. Ωστόσο, η ένταξη δεν οδηγεί πάντα σε 

ενσωµάτωση. Οι δύο όροι συχνά, βέβαια, χρησιµοποιούνται χωρίς διάκριση, αναφερόµενοι 
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στην ίδια ακριβώς διαδικασία, ενώ άλλες φορές η ένταξη παραπέµπει στη δηµόσια σφαίρα 

του ατόµου και η ενσωµάτωση στην ιδιωτική. Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο, η κατοικία, η απασχόληση συνιστούν την πολιτική της ένταξης, ενώ η 

οικογένεια και τα θρησκευτικά ζητήµατα είναι αντικείµενο της πολιτικής της ενσωµάτωσης 

(Παπαγεωργίου 2007). 

Στο σηµείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να εξεταστεί και ο όρος σχολική ένταξη, καθώς 

θεωρείται πως αυτή αποτελεί τη βασική προϋπόθεση και συνθήκη ώστε να επιτευχθεί η 

κοινωνική ένταξη. Έτσι, η σχολική ένταξη γίνεται κατανοητή ως «µία µέθοδος η οποία 

αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του κάθε 

ατόµου. Μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται η αυτοβελτίωση του συµµετέχοντος. Ως 

µέθοδος, µάλιστα, διαµορφώνει διαρκώς ένα πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει να αναπτύσσεται 

επικοινωνία και κοινή δράση ανάµεσα στους µαθητές µε διάφορες ιδιαιτερότητες και τελικά 

να οδηγούνται σε µία από κοινού πολιτιστική δηµιουργία και παρέµβαση στο περιβάλλον» 

(Σούλης 2004 σελ. 32). 

Όλες οι παραπάνω έννοιες σχετίζονται άµεσα µε την διαπολιτισµική εκπαιδευτική 

θεωρία και τη διαπολιτισµική εκπαιδευτική πρακτική. Αν υποθέσει κανείς ότι «η σχολική 

ένταξη αποτελεί τη βασική προϋπόθεση και συνθήκη ώστε να επιτευχθεί και η κοινωνική 

ένταξη» (Σούλης 2002 σελ. 114) και ότι η ανεπιτυχής σχολική ένταξη µπορεί να οδηγήσει 

στον κοινωνικό αποκλεισµό, γίνεται φανερό ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση αποτελεί το 

εργαλείο αφενός για την επίτευξη του στόχου της ένταξης, σχολικής και κοινωνικής, και 

αφετέρου το όπλο για την καταπολέµηση του αποκλεισµού.  

 

2.2.  Θεσµικές παρεµβάσεις του ελληνικού κράτους για την εξασφάλιση της 

κοινωνικής ένταξης των µεταναστών 

 

Το ελληνικό κράτος, αναγνωρίζοντας τη σηµασία που έχει η οµαλή κοινωνική ένταξη 

των µεταναστών για την ευηµερία τόσο των ίδιων όσο και της ελληνικής κοινωνίας, θέσπισε 

το νόµο 3386/2005, ο οποίος αποτελεί τον κύριο µεταναστευτικό νόµο της χώρας και στον 

οποίο γίνεται ιδιαίτερη µνεία των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν, ώστε οι µετανάστες 

να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτές εντάσσονται και µέτρα για την εκπαίδευση 

των αλλοδαπών, ενηλίκων και παιδιών. 

Κατ’ αρχάς, στο άρθρο 65 του εν λόγω νόµου αναφέρεται ότι η κοινωνική ένταξη 

αποσκοπεί στη χορήγηση δικαιωµάτων στους υπηκόους τρίτων χωρών, τα οποία 

διασφαλίζουν αφενός την αναλογικώς ισότιµη συµµετοχή τους στην οικονοµική, κοινωνική 
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και πολιτιστική ζωή της χώρας και, αφετέρου αποβλέπουν στην υποχρέωση σεβασµού των 

θεµελιωδών κανόνων και αξιών της ελληνικής κοινωνίας µε παράλληλη διατήρηση της 

εθνικής τους ταυτότητας (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 2005 ). 

Με το νόµο 3386/05 καθορίζονται, ακόµα, οι βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης µέσω 

του  Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης «ΕΣΤΙΑ», το οποίο εφαρµόζεται από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, σε συνεργασία µε τα καθ' 

ύλη συναρµόδια Υπουργεία και φορείς. Για την κατάρτισή του ελήφθησαν ως γνώµονας τόσο 

η διαφορετικότητα των µεταναστών όσο και η πολιτισµική τους ιδιαιτερότητα. Το 

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης διαρθρώνεται σε υποπρογράµµατα και αφορά στους 

ακόλουθους τοµείς: α. την πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας, β. την επιτυχή 

παρακολούθηση µαθηµάτων σχετικά µε την ιστορία, τον πολιτισµό και τον τρόπο ζωής της 

ελληνικής κοινωνίας, γ. την ένταξη στην ελληνική αγορά εργασίας και τέλος δ. την ενεργό 

κοινωνική συµµετοχή (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 2005). 

Με τις παραπάνω ρυθµίσεις γίνεται φανερή πλέον η προσπάθεια για τη δηµιουργία 

µιας κοινωνίας χωρίς προστριβές στην οποία οι µετανάστες θα θεωρούνται και θα είναι 

ισότιµα και ενεργά µέλη. Βασικό εργαλείο, ασφαλώς, είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας 

και κατ’ επέκταση η εκπαίδευση των αλλοδαπών. Γι’ αυτόν το λόγο λαµβάνονται και 

ειδικότερα µέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 
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3.  ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Σε µια κοινωνία που αναγνωρίζει πλέον τον εαυτό της ως πολυπολιτισµικό 

ανακύπτουν κάθε είδους ανάγκες, οικονοµικής, πολιτικής και εκπαιδευτικής φύσεως. Στις 

τελευταίες καλείται να παρέχει επαρκή κάλυψη η λεγόµενη διαπολιτισµική εκπαίδευση 

(intercultural education). Ως τέτοια ορίζεται «η εκπαίδευση που συνδέεται µε την κατάργηση 

των διακρίσεων, την ισονοµία, την αλληλοκατανόηση, την αλληλοαποδοχή και την 

αλληλεγγύη, και απευθύνεται τόσο στους αλλοδαπούς όσο και στον ντόπιο πληθυσµό» 

(Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003 σελ. 74). 

 

3.1.  Προσδιορίζοντας τους συναφείς όρους 

 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση απορρέει από και συνδέεται άρρηκτα µε τις έννοιες της 

πολυπολιτισµικότητας (multiculturalism) και της διαπολιτισµικότητας (interculturalism). Οι 

όροι αυτοί δεν πρέπει να θεωρηθούν ταυτόσηµοι. Πολλοί ερευνητές τους διαχωρίζουν, 

χαρακτηρίζοντας µε τον όρο πολυπολιτισµικότητα την υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή το «τι 

ισχύει», και µε τον όρο διαπολιτισµικότητα το «τι θα έπρεπε να ισχύει». ∆ηλαδή ο πρώτος 

αναφέρεται στο δεδοµένο και ο δεύτερος στο ζητούµενο. Η διαπολιτισµικότητα προϋποθέτει 

την πολυπολιτισµικότητα, αλλά δεν απορρέει αυτόµατα από αυτήν (∆αµανάκης 2001). 

Άµεσα συνδεδεµένη µε την πολυπολιτισµικότητα και την διαπολιτισµικότητα είναι η 

έννοια του πολιτισµού που αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής αντιπαράθεσης. Ένας κοινά 

αποδεκτός ορισµός δεν υπάρχει (Γκόβαρης 2001). Παρόλα αυτά και για τις ανάγκες της 

παρούσης εργασίας, ο όρος πολιτισµός (culture) γίνεται αποδεκτός µε την ευρεία του έννοια, 

δηλαδή ως το «σύνολο που περικλείει την ιστορική κληρονοµιά, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τη 

λαϊκή παράδοση, καθώς και όλους τους κανόνες, τους τρόπους συµπεριφοράς, τις αξίες και 

τα ερµηνευτικά σχήµατα της καθηµερινής ζωής των ατόµων ενός οργανωµένου κοινωνικού 

συνόλου» (∆αµανάκης 2001 σελ. 30).  

Πολύ σηµαντικές για την κατανόηση της ιδιαιτερότητας των πολιτισµικά 

διαφορετικών ατόµων είναι και οι έννοιες του πολιτισµικού κεφαλαίου και του habitus, όπως 

χρησιµοποιούνται από τους Bourdieu και Passeron (2000). Έτσι, ως πολιτισµικό κεφάλαιο 

(cultural capital) νοούνται τα χαρακτηριστικά εκείνα που ανήκουν από κοινού σε µια 

συγκεκριµένη οµάδα ή κοινωνία. Αυτό το πολιτισµικό κεφάλαιο αναπαράγεται µέσω των 

παιδαγωγικών πράξεων και του εκπαιδευτικού συστήµατος (Bourdieu και Passeron 2000 σελ. 
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116), ενώ το habitus είναι το προϊόν της εσωτερίκευσης των αρχών του κυρίαρχου 

πολιτισµού, που συνεχίζει να υφίσταται, αφού έχει πάψει να υπάρχει η παιδαγωγική πράξη. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν να υφίστανται και οι αρχές της κυρίαρχης ιδεολογίας, όπως 

αυτή έχει γίνει κτήµα του ατόµου (Bourdieu και Passeron 2000 σελ. 31) 7. 

Τέλος, κλείνοντας τον κύκλο των όρων που σχετίζονται άµεσα µε τον πολιτισµό 

κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί και η έννοια του πολιτισµικού σοκ (cultural shock) και αυτό 

γιατί αποτελεί µια κατάσταση που συνδέεται µε τη µεταναστευτική εµπειρία. Ο µετανάστης, 

λοιπόν, µπορεί «σε ακραίες περιπτώσεις να υποστεί πολιτισµικό σοκ, δηλαδή, προσπαθώντας 

να προσαρµοστεί στο σύνολο των νέων τρόπων συµπεριφοράς, κανόνων και προσδοκιών 

ενός καινούριου γι’ αυτόν πολιτισµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, να υποφέρει από 

ανασφάλεια και στρες και να αντιδρά αρνητικά σε πολιτισµικές και κοινωνικές νόρµες 

διαφορετικές από τις δικές του» (Κοίλιαρη 1997 σελ. 31). 

Στη συνέχεια απαραίτητο είναι να διευκρινιστούν κάποιες βασικές έννοιες που 

σχετίζονται µε την εκπαίδευση. Ο όρος αυτός παραπέµπει στον «εκπαιδευτικό οργανισµό και 

τη θεσµικά προσδιορισµένη άσκηση παιδευτικών επιρροών στο περιβάλλον αυτό» (Γκότοβος 

2002 σελ. 1). Κατά µία άλλη έννοια, πιθανώς ευρύτερη, εκπαίδευση θεωρείται η διαδικασία 

µε την οποία η πολιτισµική κυριαρχία αναπαράγεται ιστορικά µέσω του habitus, το οποίο µε 

τη σειρά του οδηγεί σε πρακτικές που συµφωνούν µε αυτήν την πολιτισµική κυριαρχία 

(Bourdieu και Passeron 2000 σελ. 32). Όταν, όµως, γίνεται αναφορά στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα, τότε εννοούνται «όλες οι εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις και οι εγκαταστάσεις που 

έχουν γίνει για εκπαιδευτικούς σκοπούς» (Φεντ 1985 σελ. 59). 

Όταν, όµως, µελετά κανείς τη σχετική βιβλιογραφία συναντά και πολλές άλλες 

έννοιες όπως αγωγή, παιδεία, παιδαγωγική κλπ. των οποίων η σηµασία αλλάζει όταν τις 

συσχετίζει κανείς µε τη διαπολιτισµικότητα. «Αγωγή είναι τα σκόπιµα και προγραµµατισµένα 

µέτρα, οι σκόπιµες ενέργειες, µέσω των οποίων οι ενήλικες προσπαθούν να παρέµβουν στη 

δηµιουργία  της παιδικής προσωπικότητας, µε σκοπό να υποστηρίξουν τις µαθησιακές 

ικανότητες ή να τις ενεργοποιήσουν. Οι ενέργειες αυτές κατευθύνουν το παιδί σε κλίσεις και 

τρόπους συµπεριφοράς που θεωρούνται από τους γονείς ως επιθυµητοί» (Φεντ 1985 σελ. 53). 

Κατά τον Γκότοβο (2002 σελ. 1) «η λέξη αγωγή παραπέµπει στο γεγονός της άσκησης 

διαµορφωτικών (παιδευτικών) επιρροών σε µια σειρά από κοινωνικά περιβάλλοντα», ενώ 

                                                 
6 “…a cultural capital conceived of as the jointly owned property of the whole ‘society’…”, Reproduction in 
Education, Society and Culture (Bourdieu and Passeron 2000 p.11). 
7 “…a habitus, the product of internalization of the principles of a cultural arbitrary capable of perpetuating itself 
after PA has ceased and thereby of perpetuating in practices the principles of the internalized arbitrary…”, 
Reproduction in Education, Society and Culture (Bourdieu and Passeron 2000 p.31). 
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διαπολιτισµική αγωγή είναι εκείνο το «είδος της αγωγής, το οποίο πηγάζει από την πεποίθηση 

ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ενώ αποσκοπεί στην ισότητα των ευκαιριών για όλους 

ενάντια σε κάθε είδους διακρίσεις» (Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003 σελ. 75). 

Με τον όρο παιδεία νοείται κάθε γνώση, δεξιότητα, εµπειρία, που µπορεί κανείς να 

αποκτήσει έξω από, παράλληλα µε και από την οργανωµένη εκπαίδευση (από την ανατροφή 

του στο σπίτι, από συναναστροφές στη γειτονιά, από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, στους 

χώρους παιχνιδιού, διασκέδασης, από την ελεύθερη µελέτη βιβλίων κ.λπ. κ.λπ.) (http://gym-

akraifn.voi.sch.gr).  Σύµφωνα µε έναν αρκετά ευρύτερο ορισµό παιδεία είναι «η πολύπλευρη 

εκπαίδευση των πολιτών η οποία χαρακτηρίζεται από µια δια βίου διαδικασία ανάπτυξης του 

χαρακτήρα και αφοµοίωσης της γνώσης και των ικανοτήτων. Η διαδικασία αυτή είναι 

περισσότερο µια µορφή ανάµειξης στην πραγµατική ζωή και στις δραστηριότητες που 

συσχετίζονται µ’ αυτή, καθώς και µια εκπαιδευτική ξενάγηση στην επιστηµονική, 

παραγωγική και πρακτική γνώση, παρά µια απλή διδακτική διαδικασία» (Φωτόπουλος 2003). 

Ο όρος διαπολιτισµική παιδεία χρησιµοποιείται για να εκφράσει την «αγωγή και εκπαίδευση 

ξένων και ντόπιων, µικρών και µεγάλων σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό σχηµατισµό. 

Νοείται, δηλαδή, ως η διαδικασία και το αποτέλεσµα της διαπαιδαγώγησης του συνόλου των 

µελών µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας κάτω από συγκεκριµένες και ιστορικά 

διαµορφωµένες ή διαµορφούµενες συνθήκες» (∆αµανάκης 2001 σελ. 98). 

Πιο πολύπλοκος είναι ο ορισµός της έννοιας της παιδαγωγικής, η οποία µπορεί να 

αναφέρεται στην επιστηµονική έρευνα της αγωγής ή σε µια διαδικασία µε στόχο την αγωγή 

και τη µάθηση ή στο πρακτικό έργο του εκπαιδευτικού, δηλαδή σε µια τέχνη της 

παιδαγωγικής πράξης, ή ακόµα η παιδαγωγική µπορεί να µην αντιστοιχεί µόνο στη σχολική 

πραγµατικότητα, αλλά και σε όλες τις άλλες δοµές και διαδικασίες που συνδέονται µε τη 

µόρφωση του ανθρώπου (Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003). Ωστόσο, σύµφωνα µε τον 

Γκότοβο (2002), στον όρο παιδαγωγική αντιστοιχεί η πρώτη ερµηνεία. Σύµφωνα πάλι µε τον 

Γκότοβο (2002 σελ. 4), «η διαπολιτισµική παιδαγωγική ως αναλυτικός κλάδος ασχολείται σε 

θεωρητικό και εµπειρικό επίπεδο µε τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης 

υποκειµένων και οµάδων που είναι ή λογίζονται ως διαφορετικά µεταξύ τους, όταν η 

αλληλεπίδραση αυτή αφορά παιδαγωγικά πεδία (οικογένεια, σχολείο, οµάδες συνοµηλίκων, 

επαγγελµατικό περιβάλλον, µέσα µαζικής ενηµέρωσης κ.ά.)». 

Τέλος, σκόπιµο κρίνεται να διευκρινιστούν και οι όροι διγλωσσία και δίγλωσση 

εκπαίδευση, αφού σχετίζονται άµεσα µε την εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών. 

Καταρχήν, η διγλωσσία διακρίνεται σε ατοµική, όταν αναφέρεται στο άτοµο που κατέχει και 

χρησιµοποιεί περισσότερες από µία γλώσσες, και σε κοινωνική όταν χαρακτηρίζει µια 
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κοινωνία στην οποία χρησιµοποιούνται δύο γλώσσες. Οι γλώσσες αυτές µπορεί να είναι 

ανεξάρτητες µεταξύ τους ή να αποτελούν εκφάνσεις της ίδιας γλώσσας (∆αµανάκης 2001), 

ενώ η δίγλωσση εκπαίδευση εννοεί τη χρήση δύο γλωσσών διδασκαλίας σε κάποιο σηµείο της 

σχολικής ζωής του µαθητή (Cummins 2003). 

Στο σηµείο αυτό απαραίτητο είναι να διευκρινιστεί το εξής. Στην ελληνική νοµοθεσία 

ο όρος διαπολιτισµική εκπαίδευση δεν χρησιµοποιείται για να δηλώσει την ίδια θέση µε αυτή 

της διαπολιτισµικής θεωρίας, δηλαδή ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση αφορά σε όλα τα 

παιδιά ανεξάρτητα από εθνικότητα και όποια άλλη κατηγοριοποίηση. Όπως θα φανεί 

ξεκάθαρα παρακάτω, σύµφωνα µε το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο η διαπολιτισµική 

εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση των παιδιών των αλλοδαπών και µάλιστα αυτών που φοιτούν 

σε διαπολιτισµικά σχολεία. Πρόκειται στην ουσία για τον διαχωρισµό των παιδιών των 

µεταναστών από τα παιδιά των γηγενών κάτι που φυσικά αποτελεί λανθασµένη πρακτική 

σύµφωνα µε την διαπολιτισµική εκπαιδευτική θεωρία. Όταν, λοιπόν, γίνεται λόγος για 

διαπολιτισµικότητα στην Ελλάδα θα πρέπει κανείς να έχει κατά νου αυτή την αντίφαση 

ανάµεσα στη θεωρία και στην πράξη, όπως αυτή εφαρµόζεται µέσω των νόµων.  

 

3.2.  Μοντέλα εκπαίδευσης στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες 

 

«Τα προβλήµατα που προέκυψαν από την πολυπολιτισµικότητα και την 

αλληλεπίδραση των διαφόρων µειονοτικών οµάδων µέσα στην ίδια χώρα δεν είχαν ενιαία και 

οικουµενική αντιµετώπιση. Αντίθετα, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και ευρύτερα 

κοινωνικής πολιτικής, υπήρξαν αρκετές προσεγγίσεις, οι οποίες µπορούν να συνοψιστούν σε 

πέντε κύρια µοντέλα: το αφοµοιωτικό, το µοντέλο ενσωµάτωσης, το πολυπολιτισµικό, το 

αντιρατσιστικό και το διαπολιτισµικό µοντέλο» (Νικολάου 2000 σελ. 119). 

Οι προσεγγίσεις αυτές δεν πρέπει να θεωρηθούν ως χρονικά κλειστές φάσεις, αφού 

κάποιες από τις κατευθύνσεις αυτές εξακολουθούν να ασκούν επιρροή στη διαχείριση των 

παιδαγωγικών προβληµάτων. Οι παράγοντες που διαµόρφωσαν τη µετατόπιση από το ένα 

µοντέλο στο άλλο σχετίζονται τόσο µε εξελίξεις στην επιστηµονικό έρευνα του ζητήµατος 

της µετανάστευσης όσο και µε εξελίξεις στον ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό τοµέα των 

χωρών που υποδέχονται µετανάστες (Γκόβαρης 2001). 

α. Το αφοµοιωτικό µοντέλο 

Το µοντέλο αυτό που κυριάρχησε µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1960 εξακολουθεί 

µέχρι και σήµερα να επηρεάζει πολιτικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ενώ στον 
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ευρωπαϊκό χώρο η αντίληψη της αφοµοιωτικής πολιτικής αντιπροσωπεύεται µε κάποιες 

διαφοροποιήσεις από το γαλλικό πολιτικό και εκπαιδευτικό σύστηµα (Νικολάου 2000). 

Βασική θέση της προσέγγισης αυτής είναι ότι το έθνος αποτελεί ένα ενιαίο από 

πολιτισµική και πολιτική άποψη σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, οι διάφορες 

εθνικές/µεταναστευτικές οµάδες πρέπει να απορροφηθούν από τον ντόπιο οµοιογενή 

πληθυσµό για να µπορούν να συµµετέχουν ισοδύναµα στη διαµόρφωση και τη διατήρηση της 

κοινωνίας (Μάρκου 1995). Έτσι, η διατήρηση των εθνικών και πολιτισµικών δεσµών από τις 

µεταναστευτικές µειονότητες οφείλεται, σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή, στο γεγονός ότι οι 

τελευταίες δεν έχουν ακόµα ενσωµατωθεί στην κοινωνία και δεν µπορούν να ωφεληθούν από 

την κοινωνική και οικονοµική κινητικότητα που προσφέρει η σύγχρονη δηµοκρατική 

κοινωνία (Νικολάου 2000). Οδηγούνται, δηλαδή, στον αποκλεισµό, ώστε να διαφυλαχθεί η 

σταθερότητα του κοινωνικού συστήµατος (Γκόβαρης 2001). 

Για την εκπαίδευση, η υιοθέτηση του µοντέλου αυτού συνεπάγεται ένα σχολείο 

µονογλωσσικό και µονοπολιτισµικό που στόχος του είναι να βοηθά όλα τα παιδιά να 

αποκτήσουν επάρκεια στην εθνική γλώσσα και πολιτισµό (Νικολάου 2000). Η εκµάθηση, 

µάλιστα, της επίσηµης γλώσσας πιστεύεται ότι είναι το κλειδί για τη γρήγορη αφοµοίωση των 

παιδιών µε διαφορετική γλωσσική και πολιτισµική έκφραση (Μάρκου 1995). Στο πλαίσιο 

αυτό, η ιδιαιτερότητα των παιδιών αυτών αντιµετωπίζεται ως έλλειµµα, το οποίο πρέπει να 

αντισταθµιστεί από το εκπαιδευτικό σύστηµα (Κάτσικας και Πολίτου 1999), ενώ η ευθύνη 

της κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης µετατοπίζεται στους ίδιους τους µετανάστες, δηλαδή 

στις προσωπικές τους ικανότητες και στην ετοιµότητα προσαρµογής τους (Γκόβαρης 2001). 

β. Το µοντέλο της ενσωµάτωσης 

Η ιδέα της ενσωµάτωσης εισήχθη στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά το δεύτερο 

µισό της δεκαετίας του 1960 (Μάρκου 1995). Το µοντέλο αυτό στηρίζεται στις αρχές της 

ισότητας των ευκαιριών και της ανεκτικότητας και στοχεύει στη δηµιουργία µιας πολιτισµικά 

αρµονικής και ισόνοµης κοινωνίας (Μάρκου 1995). Για να είναι, µάλιστα, η ενσωµάτωση 

αποτελεσµατικότερη η πλειοψηφία θα πρέπει να γνωρίζει περισσότερα για τους 

πολιτισµικούς και ιστορικούς παράγοντες που συνδέονται µε διάφορες οµάδες µεταναστών 

και µειονοτήτων και να επιτρέπει διαφορές στον τρόπο ζωής, τη θρησκεία και τον πολιτισµό 

(Κάτσικας και Πολίτου 1999). Στο πλαίσιο αυτό δηµιουργούνται πιο λεπτοµερή 

προγράµµατα σχολικής και κοινωνικής ενίσχυσης των παιδιών των µεταναστών µε στόχο την 

αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωσή τους στο σχολείο και την κοινωνία (Νικολάου 2000). 

Ωστόσο, στην πραγµατικότητα έµφαση δίνεται σε µια πολιτισµικά οµοιογενή κοινωνία, 

πράγµα που σηµαίνει ότι εξαρτάται από τις µειονοτικές οµάδες να προσαρµοστούν και να 
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αλλάξουν, ενώ είναι λιγοστές οι προσδοκίες από την κοινωνία υποδοχής να προσαρµοστεί 

και να αλλάξει τις στάσεις και τις πρακτικές της (Κάτσικας και Πολίτου 1999). Επιπλέον, η 

πολιτισµική ετερότητα γίνεται ανεκτή στο βαθµό που δεν εµποδίζει την ενσωµάτωση και δεν 

προκαλεί τις πολιτισµικές παραδοχές της κυρίαρχης κοινωνίας. Αφορά, δηλαδή, 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, ήθη και έθιµα, ενδυµασία, κτλ που δεν θεωρούνται ουσιαστικά για 

τη διαµόρφωση της κοινωνίας (Μάρκου 1995). 

Στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γαλλία, τα όρια της διάκρισης µεταξύ του 

αφοµοιωτικού µοντέλου και του µοντέλου της ενσωµάτωσης δεν είναι και τόσο ορατά. 

Γίνεται, µάλιστα, λόγος για µια απλή µετεξέλιξη του όρου «αφοµοίωση» σε «ενσωµάτωση», 

η οποία οφείλεται περισσότερο στο πνεύµα των καιρών παρά σε µια πραγµατική αλλαγή 

στάσης και πολιτικής (Νικολάου 2000). 

γ. Το πολυπολιτισµικό µοντέλο 

Το µοντέλο αυτό εµφανίστηκε στη δεκαετία του 1970, όταν σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, 

Αυστραλία, Ευρώπη) έγινε αντιληπτό ότι ο εθνικός διαχωρισµός αναπαράγεται από γενιά σε 

γενιά και ότι η αφοµοίωση και η ενσωµάτωση δεν έδιναν ουσιαστική λύση στα προβλήµατα 

που αντιµετώπιζαν τα παιδιά στο σχολείο (Νικολάου 2000). Σήµερα οι Η.Π.Α., ο Καναδάς 

και η Αυστραλία συγκαταλέγονται στις χώρες που εφαρµόζουν το µοντέλο αυτό (Bullivant B. 

(1997) στο: Modgil et al 1997). 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται δεκτό ότι η κοινωνία αποτελείται από διαφορετικές οµάδες 

µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, ενθαρρύνει τη διατήρηση των πολιτισµικών παραδόσεων και 

των ιστορικών στοιχείων των διαφόρων εθνικών οµάδων και τονίζει την ενότητα µέσα από τη 

διαφορετικότητα. Μια πολυπολιτισµική κοινωνία θεωρείται ότι λειτουργεί πιο 

αποτελεσµατικά και αρµονικά στη βάση του πλουραλισµού (Μάρκου 1995). 

Η µετατόπιση αυτή από την εθνοκεντρική προσέγγιση των δύο προηγούµενων 

µοντέλων προς τον πολιτισµικό πλουραλισµό είναι γνωστή στην Παιδαγωγική µε τον όρο 

«πολυπολιτισµική εκπαίδευση» (Μάρκου 1995). Ωστόσο, ο όρος αυτός δεν περιγράφει ένα 

συγκεκριµένο µοντέλο εκπαίδευσης, αλλά µια ευρεία ποικιλία σχολικών πρακτικών, 

προγραµµάτων και υλικών που σχεδιάζονται για να βοηθήσουν τα παιδιά από διαφορετικές 

οµάδες να βιώσουν την εκπαιδευτική ισότητα και παράλληλα να δοµήσουν µια θετική 

αυτοεικόνα και να πετύχουν, κατά συνέπεια, καλύτερες σχολικές επιδόσεις (Γκόβαρης 2001). 

Έτσι, δηµιουργούνται εκπαιδευτικά προγράµµατα που λαµβάνουν υπόψη τις γλωσσικές και 

πολιτισµικές δραστηριότητες των παιδιών των µεταναστών και τα οποία έχουν στόχο την 

καλλιέργεια του σεβασµού και της ανοχής των ατόµων µε διαφορετική εθνική, πολιτισµική, 

φυλετική και θρησκευτική προέλευση. Κριτήριο για τα κοινωνικά φαινόµενα δεν αποτελεί 
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µόνο ο κυρίαρχος πολιτισµός, αλλά κάθε πολιτισµός χωριστά και όλοι µαζί ως σύνολο 

(Νικολάου 2000). 

Παρόλα αυτά, στο πολυπολιτισµικό µοντέλο ασκήθηκε αυστηρή κριτική τόσο στο 

επίπεδο της θεωρητικής θέσης και τεκµηρίωσης όσο και στο επίπεδο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και πρακτικής. Η συντηρητική κριτική προβάλλει τα επιχειρήµατα ότι το 

πολυπολιτισµικό µοντέλο α) υποσκάπτει ένα καλό εκπαιδευτικό σύστηµα, αφού το υποτάσσει 

στις ανάγκες των µεταναστευτικών οµάδων, β) αντιστρατεύεται το βασικό σκοπό της 

εκπαίδευσης που είναι να κοινωνικοποιήσει όλους τους πολίτες σε έναν κοινό πολιτισµό 

χωρίς τον οποίο είναι αδύνατη η συνοχή της κοινωνίας, γ) προκαλεί το διχασµό γιατί τονίζει 

την πολιτισµική αυτοσυνειδησία των µεταναστευτικών οµάδων και εµποδίζει την 

ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία και δ) πολιτικοποιεί την εκπαίδευση, για να βοηθήσει τα 

παιδιά των µεταναστευτικών οµάδων. Η ριζοσπαστική κριτική θεωρεί ότι το µοντέλο αυτό 

παραβλέπει τις συνέπειες της κοινωνικής διαστρωµάτωσης και του ρατσισµού. Ορισµένοι 

κριτικοί, µάλιστα, θεωρούν την πολυπολιτισµική εκπαίδευση ως µια συνειδητή στρατηγική 

για να αντιµετωπιστούν οι κοινωνικές εξεγέρσεις των µεταναστευτικών οµάδων εναντίον των 

διακρίσεων και της καταπίεσης που υφίστανται καθώς και οι πολιτικές και κοινωνικές τους 

διεκδικήσεις (Μάρκου 1995). 

Εντούτοις, δεν µπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι το πολυπολιτισµικό µοντέλο 

σηµατοδοτεί µια τοµή ως προς τα προηγούµενα, καθώς αποβλέπει όχι µόνο σε παρέµβαση 

στις µεταναστευτικές οµάδες, αλλά και σε αλλαγές από µέρους της κυρίαρχης οµάδας στις 

συµπεριφορές και τις πρακτικές της προς τις οµάδες αυτές (Κάτσικας και Πολίτου 1999).  

δ. Το αντιρατσιστικό µοντέλο 

Το αντιρατσιστικό µοντέλο αναπτύχθηκε στα µέσα και στο τέλος της δεκαετίας του 

1980, κυρίως στην Αγγλία και την Αµερική (Νικολάου 2000) και στηρίζεται στην έννοια του 

θεσµικού ρατσισµού. Ο όρος αυτός τονίζει ότι ο ρατσισµός είναι «µια δοµική σχέση που 

βασίζεται στην κυριαρχία µίας οµάδας επί µίας άλλης, µέσα από την ορισµένη συγκρότηση 

της ίδιας της δοµής των ευκαιριών που οι άνθρωποι έχουν» (Κάτσικας και Πολίτου 1999 

σελ.44). 

Στο πλαίσιο αυτό, βασική αξίωση της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης είναι η θέσπιση 

µιας «εναλλακτικής παιδαγωγικής πράξης που να λαµβάνει υπόψη της τις εµπειρίες των 

µειονοτήτων από τη λευκή και ευρωκεντρική εκπαίδευση, η οποία νοµιµοποιεί 

συγκεκριµένες µορφές γνώσης και απαξιώνει ή περιθωριοποιεί κάποιες άλλες που δεν 

προέρχονται από την Ευρώπη» (Γκόβαρης 2001 σελ. 66). Έτσι, διαµορφώνονται οι τρεις 

«θεµελιώδεις στόχοι της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης: α) ισότητα στην εκπαίδευση για 



 24

όλους τους νέους ανεξάρτητα από την εθνική/φυλετική τους προέλευση β) δικαιοσύνη: το 

κράτος έχει την ευθύνη να διασφαλίζει σε όλους ίσες ευκαιρίες να ζήσουν, να αναπτυχθούν 

και να συµµετέχουν σε όλα όσα η κοινωνία µπορεί να προσφέρει για το καλό του ατόµου και 

της χώρας συνολικά και γ) χειραφέτηση/απελευθέρωση των καταπιεζόµενων και των 

καταπιεστών από τις δοµές της ρατσιστικής πρακτικής και από την κυριαρχία του 

ρατσισµού» (Μάρκου 1995 σελ. 269). 

Και στο αντιρατσιστικό µοντέλο ασκήθηκε κριτική, κυρίως γιατί θεωρείται ότι οι 

υποστηρικτές του επιδιώκουν να πολιτικοποιήσουν την εκπαίδευση και να την καταστήσουν 

αιχµή του δόρατος ενός πολιτικού κινήµατος. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο το σχολείο να χάσει 

τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα και να γίνει πεδίο ανταγωνισµού ανάµεσα σε ευρύτερες 

κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις, πάνω στις οποίες δύσκολα µπορεί να ασκηθεί κάποιος 

έλεγχος. Επιπλέον, το µοντέλο αυτό κατηγορήθηκε ότι αντιµετωπίζει όλους τους λευκούς ως 

ρατσιστές ενισχύοντας τα αισθήµατα ενοχής πολλών λευκών, οι οποίοι δεν στερούνται της 

θέλησης να αγωνιστούν εναντίον του ρατσισµού στην ευρύτερη κοινωνία (Μάρκου 1995). 

ε. Το διαπολιτισµικό µοντέλο 

Η διαπολιτισµικότητα είναι η πιο πρόσφατη εκδοχή του προβληµατισµού που 

διαµορφώνεται γύρω από την κωδικοποίηση και τη διαχείριση των εθνοπολιτισµικών 

διαφορών (Κάτσικας και Πολίτου 1999). Η έννοια αυτή αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 

1980 κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο και σήµερα το διαπολιτισµικό µοντέλο στην εκπαίδευση 

εφαρµόζεται ή γίνεται προσπάθεια να εφαρµοστεί σε πάρα πολλές χώρες όπως η Αυστρία, το 

Βέλγιο,  και η Ιρλανδία (Luciak 2004). 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση προσφέρει µια παιδαγωγική απάντηση στα προβλήµατα 

διαπολιτισµικής φύσης που προκύπτουν σε µια πολυπολιτισµική και πολυεθνική κοινωνία και 

κατευθύνεται από τέσσερις αρχές: α) εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, που σηµαίνει να 

µάθουµε να κατανοούµε τους άλλους, να τοποθετούµε τον εαυτό µας στη θέση τους και να 

καλλιεργούµε τη συµπάθειά µας γι’ αυτούς. Κύριο έργο της εκπαίδευσης είναι να ενθαρρύνει 

το άτοµο να ενδιαφερθεί για τους άλλους, τα προβλήµατά τους και τη διαφορετικότητά τους, 

β) εκπαίδευση για αλληλεγγύη. Η έννοια της αλληλεγγύης υποδηλώνει µια έκκληση για την 

καλλιέργεια µιας συλλογικής συνείδησης η οποία υπερβαίνει τα όρια των οµάδων, των 

φυλών και των κρατών, καθώς επίσης και µια έκκληση για παραµερισµό της κοινωνικής 

ανισότητας και αδικίας, γ) εκπαίδευση για διαπολιτισµικό σεβασµό. Ο σεβασµός του 

πολιτισµού µπορεί να εκφραστεί µε το άνοιγµά µας στους άλλους πολιτισµούς, πράγµα το 

οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και µια πρόσκληση στους άλλους να συµµετέχουν στο δικό µας 

πολιτισµό και δ) εκπαίδευση εναντίον του εθνικού τρόπου σκέψης που σηµαίνει εξάλειψη 



 25

των εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων, για να µπορέσουν οι διαφορετικοί λαοί να 

ανοίξουν διάλογο και να επικοινωνήσουν µεταξύ τους (Μάρκου 1995). 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση, υπό αυτή την έννοια, δεν πρέπει να αποτελεί µια 

ιδιαίτερη εκπαίδευση, αλλά διάσταση της γενικής παιδείας που παρέχει το σχολείο. Το 

σχολείο πρέπει να φροντίσει ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά την πολιτισµική 

πολυµορφία που τα περιβάλλει µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη διαπολιτισµικών δεξιοτήτων 

(Γκόβαρης 2001). 

 

3.3.  Στόχοι  και αξιώµατα της διαπολιτισµικής εκπαιδευτικής θεωρίας 

 

Στα πλαίσια της θεωρίας για την διαπολιτισµική αγωγή και εκπαίδευση έχουν 

διατυπωθεί οι στόχοι που πρέπει να έχει µια τέτοια εκπαίδευση όπως και τα αξιώµατα που τη 

διέπουν. Αυτά αποτελούν το γνώµονα µε βάση τον οποίο διαµορφώνεται η εκπαιδευτική 

πρακτική αλλά και ευρύτερα η ζωή σε ένα διαπολιτισµικό σχολείο. 

Πυρήνας της διαπολιτισµικής εκπαιδευτικής θεωρίας, λοιπόν, είναι η συνάντηση και η 

αλληλεπίδραση των πολιτισµών. Πιο συγκεκριµένα «η στοχοθεσία της διαπολιτισµικής 

αγωγής συνοψίζεται στα εξής: α) «συνάντηση» των πολιτισµών, β) παραµερισµός των 

εµποδίων που παρεµβάλλονται σε µια τέτοια συνάντηση, όπως είναι οι κοινωνικές 

διακρίσεις, ο ρατσισµός και η κοινωνική αδικία και γ) δροµολόγηση «πολιτισµικών 

ανταλλαγών» και «πολιτισµικού εµπλουτισµού» » (∆αµανάκης 2001 σελ. 108-109). 

Η συνάντηση αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται στη βάση της ισοτιµίας και της 

αµοιβαιότητας. Ωστόσο, αυτό δεν συµβαίνει πάντα, αφού συχνά συνοδεύεται από έντονες 

πολιτισµικές συγκρούσεις που στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν σε βάρος της 

κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά ασθενέστερης οµάδας. Μελετώντας τα εµπόδια που 

παρεµβάλλονται καθίσταται εµφανές ότι η διαπολιτισµική παιδαγωγική θεωρία δεν µπορεί να 

αξιώσει τον παραµερισµό τους, αφού αυτό ξεπερνά τις δυνατότητές της και παραπέµπει σε 

κοινωνικά και οικονοµικά µέτρα. Εκείνο που µπορεί να κάνει είναι να εντοπίσει αυτά τα 

εµπόδια και να αποκαλύψει τα όποια οικονοµικά, πολιτικά και πολιτισµικά συµφέροντα 

βρίσκονται πίσω από αυτά. Τέλος, η πολιτισµική ανταλλαγή και ο πολιτισµικός 

εµπλουτισµός επιτυγχάνονται µε την εισαγωγή στα προγράµµατα σπουδών στοιχείων από 

άλλους πολιτισµούς και µέσω της θεώρησης των µορφωτικών περιεχοµένων από πολλές 

διαφορετικές οπτικές γωνίες, ενώ η ανταλλαγή και ο εµπλουτισµός µπορούν να συντελεστούν 

τόσο εντός όσο και εκτός του εκπαιδευτικού συστήµατος (∆αµανάκης 2001). 
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Η παραπάνω στοχοθεσία σχετίζεται µε και εξαρτάται από τα αξιώµατα που διέπουν τη 

διαπολιτισµική εκπαιδευτική θεωρία και τα οποία είναι τρία: α) η ισοτιµία των πολιτισµών, 

β) η ισοτιµία του µορφωτικού κεφαλαίου των ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 

και γ) η αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών (∆αµανάκης 2001). 

Η ισοτιµία των πολιτισµών. Από παιδαγωγικής άποψης αυτό που ενδιαφέρει είναι το 

πώς λειτουργεί ο κάθε πολιτισµός κάτω από συγκεκριµένες ιστορικές, κοινωνικοπολιτικές 

και οικονοµικές συνθήκες καθώς και η σηµασία του για την εξέλιξη του ατόµου. Εκείνο, 

µάλιστα, που υπογραµµίζεται ιδιαίτερα είναι η σηµασία των πολιτισµών για την ανάπτυξη 

του διπολιτισµικά ή και πολυπολιτισµικά κοινωνικοποιούµενου ατόµου. Αν το άτοµο έρχεται 

στο σχολείο µε βιώµατα, εµπειρίες και παραστάσεις από δύο ή περισσότερα πολιτισµικά 

συστήµατα, πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να τα αναπτύξει απρόσκοπτα. Σ’ αυτό το σηµείο 

αξίζει να αναφερθεί ότι η διαπολιτισµική θεωρία αποδέχεται και την ύπαρξη ενός ενδιάµεσου 

πολιτισµού, του «πολιτισµού των µεταναστών». Αυτός ο πολιτισµός είναι προϊόν της 

διαφοροποίησης και της µετεξέλιξης του πολιτισµού της χώρας προέλευσης λόγω των 

επιδράσεων που δέχεται από τον πολιτισµό της χώρας υποδοχής και πρέπει να αντιµετωπιστεί 

ισότιµα µε τους πολιτισµούς των χωρών προέλευσης και υποδοχής8. Τέλος, το αξίωµα της 

ισοτιµίας των πολιτισµών έχει νόηµα σε πολυπολιτισµικές καταστάσεις, όπου η επικοινωνία 

καθίσταται δυνατή µόνο εφόσον οι συνοµιλητές είναι απαλλαγµένοι από προκαταλήψεις και 

αλληλεπιδρούν στη βάση της ισοτιµίας και της αµοιβαιότητας και έτσι δίνεται η δυνατότητα 

να κατανοηθούν τόσο τα όρια µέσα στα οποία κάθε πολιτισµός εξελίσσεται και υπάρχει όσο 

και οι διάφορες ερµηνείες του κόσµου (∆αµανάκης 2001). 

Η ισοτιµία του µορφωτικού κεφαλαίου των ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής 

προέλευσης. Η αποδοχή του προηγούµενου αξιώµατος αποτελεί προϋπόθεση για να γίνουν 

αποδεκτά ως ισότιµα τα µορφωτικά κεφάλαια που φέρουν τα παιδιά διαφορετικής 

πολιτισµικής προέλευσης. Επιπλέον, η αποδοχή του µορφωτικού κεφαλαίου του κάθε µαθητή 

ανεξάρτητα από τη φυλετική, εθνική ή κοινωνική προέλευσή του αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την απρόσκοπτη εξέλιξή του. Το αντίθετο ισοδυναµεί µε έµµεση απόρριψη 

του ίδιου του µαθητή και, εποµένως, µε περιορισµό των µορφωτικών του ευκαιριών. Είναι 

φανερό, λοιπόν, ότι µεταξύ των αξιωµάτων της ισοτιµίας των πολιτισµών και της ισοτιµίας 

των µορφωτικών κεφαλαίων των παιδιών υπάρχει άµεση σχέση. Για να αποδεχτεί κανείς τα 

µορφωτικά κεφάλαια που φέρουν τα παιδιά διαφορετικής κοινωνικής ή και πολιτισµικής 

                                                 
8 Για παράδειγµα ο πολιτισµός του Φιλιππινέζου µετά από κάποια χρόνια διαµονής στην Ελλάδα είναι το 
συνονθύλευµα του ελληνικού και του φιλιππινέζικου πολιτισµού. 
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προέλευσης ως ισότιµα µεταξύ τους, πρέπει πρώτα να αποδεχτεί την ισοτιµία των πολιτισµών 

από τους οποίους προέρχονται τα παιδιά αυτά (∆αµανάκης 2001). 

Η αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών. Το αξίωµα αυτό εννοείται ως εξίσωση των 

ευκαιριών για τους µαθητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες. Στο πλαίσιο αυτό 

το σχολείο οφείλει να δεχτεί το παιδί όπως είναι και να του δώσει την ευκαιρία να αναπτύξει 

τις δυνατότητές του και την προσωπικότητά του µε βάση τις δικές του κοινωνικοπολιτισµικές 

προϋποθέσεις και το δικό του µορφωτικό κεφάλαιο. Η υιοθέτηση του αξιώµατος αυτού 

αποτελεί µια προσπάθεια της διαπολιτισµικής παιδαγωγικής να συνδέσει την εκπαίδευση των 

µαθητών αυτών µε το κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό σύστηµα, καθώς είναι γεγονός πως 

η πολιτισµική περιθωριοποίηση των µειονοτήτων συµβαδίζει µε την κοινωνική, οικονοµική 

και πολιτική περιθωριοποίησή τους (∆αµανάκης 2001). 

Με την αποδοχή των στόχων και των αξιωµάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω και την 

εφαρµογή τους στη σχολική πραγµατικότητα δηµιουργείται ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο 

συντελείται η ελεύθερη και ισότιµη αλληλεπίδραση των πολιτισµών, µέσω της οποίας θα 

προκύψουν πολιτισµικές συνθέσεις, στάσεις και πρακτικές που θα ανταποκρίνονται στην 

πολυπολιτισµική σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού αλλά και της κοινωνίας γενικότερα 

(∆αµανάκης 2001). Στο περιβάλλον αυτό επιτυγχάνεται η οµαλή ένταξη, σχολική και 

κοινωνική, των µειονοτήτων και αποφεύγεται η στείρα αφοµοίωσή τους που λαµβάνει χώρα 

όταν παραβλέπεται το πολιτισµικό και µορφωτικό τους κεφάλαιο. 

 

3.4. Η διαπολιτισµική ετοιµότητα και ικανότητα ως απαραίτητα χαρακτηριστικά 

του εκπαιδευτικού  

 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γι’ αυτόν το 

λόγο πρέπει να διαθέτει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που θα του επιτρέψουν να 

ανταποκριθεί στον ρόλο του. 

Σύµφωνα µε τους Παλαιολόγου και Ευαγγέλου (2003), ο εκπαιδευτικός κάθε 

βαθµίδας πρέπει να διαθέτει «διαπολιτισµική ετοιµότητα». Ο όρος αυτός παραπέµπει στην 

επάρκεια των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευτικός και αναφέρεται στην εν δυνάµει 

δυνατότητα του εκπαιδευτικού να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα. Αυτό απαιτεί κατάλληλα 

µορφωτικά εφόδια και κατάλληλη εκπαιδευτική εµπειρία και ανατροφοδότηση. 

Η διαπολιτισµική ετοιµότητα αντιδιαστέλλεται από το συναφή όρο «διαπολιτισµική 

ικανότητα», ο οποίος χρησιµοποιείται µόνο για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. ∆εν 
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χαρακτηρίζει, δηλαδή, τους φοιτητές και µέλλοντες εκπαιδευτικούς, διότι, ακόµη και αν στο 

πλαίσιο των σπουδών τους κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε σχολεία µε αλλόφωνους 

µαθητές, αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι σε θέση να διαχειριστούν τη διαφορετικότητα µε τρόπο 

αποτελεσµατικό. Η διαπολιτισµική ικανότητα προϋποθέτει τη διαπολιτισµική ετοιµότητα. 

∆εν συµβαίνει, όµως, και το αντίστροφο. ∆ηλαδή η διαπολιτισµική ετοιµότητα δεν 

εξελίσσεται κατ’ ανάγκη σε διαπολιτισµική ικανότητα. Και οι δύο, όµως, συνδέονται µε την 

ανάπτυξη συγκεκριµένων στάσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες αναφέρονται σε 

συγκεκριµένους τοµείς: τον προσωπικό, τον γνωστικό, τον εµπειρικό και τον επαγγελµατικό 

(Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003). 

«Τα χαρακτηριστικά, λοιπόν, που χρειάζεται να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός 

διαπολιτισµικά έτοιµος και επαρκής, είναι τα ακόλουθα: 

1. Να έχει αναπτύξει κριτική αυτογνωσία σχετικά µε τη δική του εθνοπολιτισµική ταυτότητα, 

καθώς και κατανόηση της αξίας της ταυτότητας των άλλων. 

2. Να έχει αντιληφθεί τη δυναµική των προκαταλήψεων και του ρατσισµού και να µπορεί να 

παρεµβαίνει σε επίπεδο σχολικής τάξης. 

3. Να έχει επίγνωση των σχολικών πρακτικών οι οποίες συµβάλλουν στην αναπαραγωγή των 

κοινωνικών ανισοτήτων, ώστε να προλαµβάνει τα αρνητικά αποτελέσµατά τους, και να είναι 

σε θέση να εφαρµόζει διδακτικές παρεµβάσεις που να λειτουργούν αντισταθµιστικά. 

4. Να προσεγγίζει µε ενδιαφέρον και να λαµβάνει υπόψη του το µαθησιακό στυλ και τις 

προηγούµενες εµπειρίες των διαφορετικών µαθητών του, να προσπαθεί να κατανοήσει το 

ιδιαίτερο πολιτισµικό πλαίσιο από το οποίο προέρχονται και να τους παρέχει κίνητρα 

µάθησης. 

5. Να έχει αναπτύξει θετικές προσδοκίες για τις δυνατότητες όλων των µαθητών του και να 

εφαρµόζει διδακτικές πρακτικές υψηλών γνωστικών στόχων. 

6. Να δηµιουργεί ένα κλίµα θετικής επικοινωνίας, µείωσης των παραδοσιακών αντιλήψεων 

που δηµιουργούν προκαταλήψεις και να συµβάλλει στην ανάπτυξη για όλους τους  µαθητές 

του ενός συνεργατικού περιβάλλοντος µάθησης στη σχολική τάξη, το οποίο θα προάγει την 

κοινωνική συνοχή των ανοµοιογενών οµάδων. 

7. Να αναπτύσσει την αποδοχή και την ενσυναίσθηση απέναντι στους µαθητές του 

προσπαθώντας να κατανοήσει τις δικές τους πολιτισµικές αξίες και κώδικες επικοινωνίας και 

να υιοθετεί σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για την προσέγγιση του µαθητή ως 

ξεχωριστού ατόµου που έχει τη δική του αξία. 

8. Να αντιλαµβάνεται και να συναισθάνεται τα ψυχολογικά και συναισθηµατικά προβλήµατα 

και τις επικοινωνιακές δυσκολίες που µπορεί να εµφανίζουν οι αλλόφωνοι µαθητές. 
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9. Να γνωρίζει τι σηµαίνουν οι έννοιες ∆ιαπολιτισµική Παιδαγωγική, Πολυπολιτισµική 

Εκπαίδευση και Αντιρατσιστική Εκπαίδευση, καθώς και τις µεταξύ τους οµοιότητες και 

διαφορές. 

10. Να γνωρίζει για τις διάφορες µορφές διγλωσσίας και τους µηχανισµούς εκµάθησης µιας 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Επιπροσθέτως, να µπορεί να επιλέγει και να εφαρµόζει 

κατάλληλες µεθόδους και τεχνικές για τη διδασκαλία των αλλόφωνων µαθητών του σχετικά 

µε την εκµάθηση µιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας, ανάλογα µε το επίπεδο που βρίσκονται. 

11. Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τις σύγχρονες διδακτικές µεθόδους και πρακτικές 

προκειµένου να διδάξει σε τάξη µε παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς µαθητές και να µπορεί να 

επιλέγει και να εφαρµόζει κατάλληλες διδακτικές µεθόδους και στρατηγικές για τη γνωστική 

και ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών αυτών. 

12. Να µπορεί να σχεδιάζει και να παράγει διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της ανάγνωσης 

και γραφής της δεύτερης ή ξένης γλώσσας για αλλόφωνους µαθητές. 

13. Να µπορεί να αξιοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες για τη διδασκαλία σε πολυπολιτισµικές 

τάξεις. 

14. Να αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας µε άτοµα ή φορείς για τη στήριξη αλλόφωνων 

µαθητών του, οι οποίοι πιθανόν να εµφανίζουν δυσκολίες στη µάθηση και τη συµπεριφορά, 

καθώς και για την υποστήριξη των οικογενειών τους. Επιπλέον, να γνωρίζει εναλλακτικούς 

τρόπους µε τους οποίους θα µπορεί να ανατρέξει σε πηγές ανεύρεσης πληροφοριών για την 

αντιµετώπιση των αναγκών των διαφορετικών µαθητών του. 

15. Να παρακολουθεί τα ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε τις θεωρίες που διατυπώνονται για 

τη µάθηση και τη γλωσσική ανάπτυξη καθώς και να γνωρίζει στοιχεία για τον πολιτισµό των 

διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων (Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003) ώστε να µπορεί να 

προσεγγίσει αποτελεσµατικά τους αλλοδαπούς µαθητές. 

16. Τέλος, να αναπτύσσει τη δική του προσωπική θεωρία για την εκπαιδευτική πρακτική που 

πρέπει να εφαρµόσει µε βάση τη βιωµατική του εµπειρία και επικοινωνία µε τους µαθητές 

του» (Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003 σελ. 95-96). 

Πάνω από όλα ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναζητεί συνεχώς ευκαιρίες 

επιµόρφωσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης ώστε να αποκτήσει διαπολιτισµική ικανότητα 

και να µπορέσει να αποδεχτεί και να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα σε επίπεδο σχολικής 

τάξης ( Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003). 
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4. ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 

 

Τα παιδιά των διαφόρων γλωσσικών και πολιτισµικών οµάδων αντιµετωπίζουν µια 

σειρά από προβλήµατα σχολικής και κοινωνικής ένταξης, τα οποία ανάγονται τόσο στην 

περίοδο κοινωνικοποίησής τους στις χώρες προέλευσης όσο και στη συγκεκριµένη σχολική 

και κοινωνική πραγµατικότητα της χώρας υποδοχής (Μάρκου 1995). 

 

4.1.  ∆υσκολίες προσαρµογής των παιδιών των µεταναστών 

 

Κάθε άτοµο, ανάλογα µε τα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα που δέχεται, καθώς και την 

προσωπικότητά του, µπορεί σε ορισµένες χρονικές φάσεις της ζωής του να εµφανίζει 

δυσκολίες προσαρµογής. Οι αλλοδαποί και πολύ περισσότερο τα παιδιά τους εµφανίζουν 

δυσκολίες σε µεγαλύτερο βαθµό διότι συχνά έρχονται αντιµέτωποι µε µια εντελώς άγνωστη 

για αυτούς πολιτισµική κατάσταση (Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003). 

Ένας µαθητής έχει δυσκολίες σχολικής προσαρµογής, όταν οι δυσκολίες αυτές 

εµπλέκονται σε έναν  περισσότερους από τους παρακάτω τοµείς: στη µαθησιακή διαδικασία, 

στη σχολική επίδοση του ίδιου του παιδιού και στη µετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξη του 

παιδιού. Ο τρόπος µε τον οποίο εκδηλώνεται η παραπάνω δυσκολία, ιδιαίτερα στα παιδιά των 

µεταναστών, εκδηλώνεται µε διάφορες συµπεριφορές. Για παράδειγµα, εµφανίζουν 

διαταραχή της προσοχής, δυσκολεύονται να διεκπεραιώσουν µια εργασία, ονειροπολούν, 

έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, παρουσιάζουν νευρικότητα και έχουν άγχος, µιλούν σπάνια, 

ενώ αρνούνται να απαντούν σε ερωτήσεις και δεν συµµετέχουν εύκολα σε συζητήσεις 

(Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003). 

Αυτή η δυσκολία προσαρµογής έχει τις ρίζες της σε ένα συνδυασµό παραγόντων που 

σχετίζονται τόσο µε το οικογενειακό περιβάλλον και το ίδιο το πολιτισµικό κεφάλαιο των 

µαθητών όσο και µε το σχολικό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας 

υποδοχής. Συγκεκριµένα, όταν κάποιος µαθητής προέρχεται από ένα πολιτισµικά 

διαφορετικό περιβάλλον και η µητρική του γλώσσα δεν είναι η ίδια µε αυτή που µιλούν οι 

υπόλοιποι συµµαθητές του στη σχολική τάξη, είναι πιθανό, εξαιτίας αυτής της γλωσσικής 

τους µειονεξίας, να εµφανίσει δυσκολίες προσαρµογής οι οποίες σε µεγάλο βαθµό οφείλονται 

στην έλλειψη µιας ικανοποιητικής επικοινωνίας µε τα άτοµα του περίγυρού του 

(Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003).  

Επιπλέον, η πλειοψηφία των παιδιών αυτών προέρχεται από χώρες των οποίων το 

πολιτισµικό παράδειγµα είναι ιδιαίτερα υποτιµηµένο στις χώρες όπου µεταναστεύουν. Η 
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πολιτισµική τους ταυτότητά συχνά απαξιώνεται και όταν η υποδοχή τους στο σχολικό 

περιβάλλον είναι εχθρική ή αντιµετωπίζεται µε ειρωνείες και κοροϊδίες, µπορεί να 

επηρεαστεί και η στάση του παιδιού απέναντι στη γλώσσα (Νικολάου 2000) και κατ’ 

επέκταση και στην κοινωνία υποδοχής. Το γεγονός αυτό εντείνεται και από την πιθανότητα οι 

κοινωνικές δεξιότητες που έχει αποκτήσει στη χώρα καταγωγής να µην του είναι χρήσιµες 

στο νέο αυτό περιβάλλον, όπου τα πράγµατα είναι διαφορετικά (Νικολάου 2000).  

Ένα σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και το οποίο συµβάλλει στη 

δυσκολία προσαρµογής τους, είναι και η ξαφνική διακοπή της διδασκαλίας της µητρικής τους 

γλώσσας, η οποία επιφέρει προβλήµατα και στην εκµάθηση της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής. Κατά τη διαδικασία εκµάθησης µιας δεύτερης γλώσσας µία από τις σηµαντικές 

στρατηγικές που εφαρµόζεται από το µαθητή είναι η µεταφορά, η διαδικασία, δηλαδή, κατά 

την οποία ο µαθητής χρησιµοποιεί προηγούµενη γνώση ή δεξιότητα για να αντιµετωπίσει ένα 

πρόβληµα. Όταν, λοιπόν, διακόπτεται η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας, ο αλλοδαπός 

µαθητής χάνει την παραπάνω δυνατότητα και, συνεπώς, παρεµποδίζεται στην εκµάθηση της 

δεύτερης γλώσσας (Λάγιος et al 2007). 

Ακόµα, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν γνωρίζουν την κοινωνικοπολιτιστική 

προέλευση των παιδιών, ούτε τις διαφορετικές βιογραφίες τους. Το αποτέλεσµα είναι να µην 

κερδίζουν την εµπιστοσύνη των παιδιών, ενώ πολλές φορές διακατέχονται και οι ίδιοι από 

προκαταλήψεις και στερεότυπα σε βάρος των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, όµως, τα παιδιά 

χάνουν την αυτοπεποίθησή τους και βλέπουν τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους να 

διαψεύδονται (Κοτσιώνης Π. (1993): στο Καλούτση Α. 1993). Η κατάσταση δυσχεραίνεται 

ακόµα περισσότερο, όταν αναλογιστεί κανείς ότι και το διδακτικό υλικό κρίνεται ακατάλληλο 

και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου, αφού σε πολλές περιπτώσεις 

δεν πληρεί τις προϋποθέσεις συγγραφής διδακτικού υλικού για αλλοδαπούς και γηγενείς 

µαθητές, επειδή είναι σε µεγάλο βαθµό εθνοκεντρικό χωρίς αναφορές σε άλλους πολιτισµούς 

(Λάγιος et al 2007). 

Τέλος, µελετώντας κανείς το πρόβληµα της ένταξης των αλλοδαπών µαθητών δεν 

µπορεί να αγνοήσει το ζήτηµα των µειωµένων ή ανύπαρκτων προσδοκιών από µέρους του 

οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά αυτά. Αυτό προκύπτει ως συνέπεια των 

δύσκολων συνθηκών ζωής των αλλοδαπών οικογενειών, της αδυναµίας τους να καλύψουν 

βασικές µορφωτικές ανάγκες των παιδιών τους και της προδιαγραφής από µέρους τους ενός 

µέλλοντος που θα τα στρέφει περισσότερο σε χειρωνακτικά ή υποβιβασµένα επαγγέλµατα ως 

τη µόνη επαγγελµατική διέξοδο που θεωρούν εφικτή γι’ αυτά. Η παραπάνω αντίληψη, 

βέβαια, τείνει τα τελευταία χρόνια να ξεπεραστεί και η αδιαφορία των αλλοδαπών 
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οικογενειών για τη µόρφωση των παιδιών τους αποδίδεται στη διαφορετική νοοτροπία τους, 

αφού οι περισσότερες προέρχονται από καθεστώτα στα οποία το κράτος ρύθµιζε τα πάντα 

και, εποµένως, την εκπαίδευση των παιδιών (Νικολάου 2000). 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συντείνουν, ώστε τα παιδιά των µεταναστών να 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες όχι µόνο προσαρµογής στο σχολικό περιβάλλον αλλά και 

κοινωνικής ένταξης, όταν αποφοιτούν από αυτό. 

 

4.2.  Ισότητα των ευκαιριών στα σχολεία 

 

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών, η 

έννοια της ισότητας των ευκαιριών καταλαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερο χώρο, ενώ έχει 

γίνει πλέον αποδεκτό ότι την ευθύνη για τη δηµιουργία της την έχει το εκπαιδευτικό ίδρυµα 

(Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003). 

«Τρεις διαστάσεις διακρίνονται, όταν γίνεται λόγος για την ισότητα των ευκαιριών, 

που αφορούν: α) στην αρχική πρόσβαση στις διάφορες βαθµίδες του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, β) στα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συγκεκριµένα στις 

ευκαιρίες για ολοκλήρωση της κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης και γ) στα µακροχρόνια 

αποτελέσµατα της εκπαίδευσης και γενικότερα της επαγγελµατικής αποκατάστασης και της 

ισότητας των ευκαιριών στον εργασιακό χώρο και στον κοινωνικό τοµέα» (Παλαιολόγου και 

Ευαγγέλου 2003 σελ. 39). 

Ωστόσο, για να υπάρχει πραγµατική ισότητα στις ευκαιρίες για τα παιδιά των 

µεταναστών πρέπει να πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις, οι βασικότερες από τις οποίες 

είναι οι εξής: Κατ’ αρχάς, η διδασκαλία των µαθητών πρέπει να γίνεται στη µητρική τους 

γλώσσα, κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων στο εκπαιδευτικό σύστηµα στη χώρα 

υποδοχής, ενώ η γλώσσα της χώρας υποδοχής πρέπει να διδάσκεται από την αρχή ως δεύτερη 

γλώσσα, µε τρόπο που να διασφαλίζει την επαρκή γνώση και να µην εµποδίζει την πρόοδο 

στα υπόλοιπα µαθήµατα. Επιπλέον, το αναλυτικό πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει 

µαθήµατα σχετικά µε τον πολιτισµό των χωρών προέλευσης των µεταναστών έτσι, ώστε οι 

µαθητές να µη στερούνται τη δική τους κληρονοµιά και να νιώθουν ότι ο πολιτισµός τους 

αναγνωρίζεται µέσα στο αναλυτικό πρόγραµµα και το σύστηµα αξιών της χώρας υποδοχής 

(Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003).  

Εκτός αυτού, η γλώσσα, η ιστορία και ο πολιτισµός των χωρών προέλευσης πρέπει να 

διδάσκονται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, χωρίς να εκλαµβάνονται ως µαθήµατα 

χαµηλού κύρους ή ως δευτερεύοντα, για να µπορούν να έχουν ίση αξία µε τη γλώσσα, τη 
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λογοτεχνία και την ιστορία της χώρας υποδοχής. Αντίθετα, πρέπει να δίνεται θετική έµφαση 

στα παραπάνω µαθήµατα, σαν ένα σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσης όλων των µαθητών και 

όχι µόνο των µεταναστών. Τέλος, πρέπει να επιδιώκεται εξάλειψη από όλα τα µαθήµατα των 

στοιχείων εκείνων που υποβιβάζουν τον πολιτισµό των µειονοτήτων και είναι κατάλοιπα 

παλαιότερων ιστορικών περιόδων (Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003). 

 

4.3.  Η συµβολή της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στην κοινωνική ένταξη των 

πολιτισµικά διαφορετικών µαθητών 

 

Για τους αλλοδαπούς µαθητές το σχολείο δεν είναι απλώς ο χώρος µέσα στον οποίο 

έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε την γλώσσα και παιδεία της χώρας που τους 

υποδέχεται. Είναι τις περισσότερες φορές ο χώρος µέσα στον οποίο βιώνουν και την πρώτη 

επαφή µε την κοινωνία. Γι’ αυτό το λόγο η ένταξη των παιδιών αυτών τόσο µέσα στην τάξη 

όσο και στην κοινωνία είναι ζωτικής σηµασίας για κάθε κράτος (Νικολάου 2000). 

Γενικά επικρατεί η άποψη ότι «η σχολική ένταξη αποτελεί τη βασική προϋπόθεση και 

συνθήκη ώστε να επιτευχθεί και η κοινωνική ένταξη» (Σούλης 2002 σελ. 114). Πράγµατι, 

αυτό φαίνεται να ισχύει, αφού το παιδί που έχει ενταχθεί οµαλά στην σχολική τάξη και έχει 

γίνει αποδεκτό από τους συµµαθητές του ως ισότιµο έχει περισσότερες πιθανότητες να τύχει 

και µιας οµαλής κοινωνικής ένταξης. Σ’ αυτό συµβάλει θετικά η διαπολιτισµική εκπαίδευση 

που έχουν λάβει τόσο τα παιδιά που ανήκουν στην κυρίαρχη κοινωνική οµάδα όσο και τα 

παιδιά που ανήκουν στη µειοψηφία. 

Συγκεκριµένα, εφόσον η διαπολιτισµική εκπαίδευση αποδέχεται ότι το µορφωτικό και 

πολιτισµικό κεφάλαιο των µαθητών είναι ίσο και µάλιστα προωθεί αυτή την ισότητα, το 

µειονοτικό παιδί µαθαίνει από µικρό να εκτιµά τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της φυλής και της 

κουλτούρας του, σχηµατίζει θετική εικόνα για τον εαυτό του, δηµιουργεί φιλικές σχέσεις µε 

τους υπόλοιπους συµµαθητές του και εξελίσσεται σε συνεργατικό και δηµιουργικό µέλος της 

κοινωνίας. Αυτό είναι δυνατόν να συµβεί, διότι η διαπολιτισµική εκπαιδευτική πρακτική 

επιτρέπει στο πολιτισµικά διαφορετικό παιδί να ικανοποιήσει τις βασικές κοινωνικές ανάγκες 

του µέσα από γεγονότα και εκδηλώσεις της δικής του κουλτούρας (Κατέβας 1998). 

Επιπλέον, µέσω της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι δυνατή η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων που βοηθούν στην επικοινωνία. Οι δεξιότητες αυτές προσφέρουν ψυχολογική 

στήριξη και βοήθεια στους µαθητές. Για παράδειγµα, η διευκόλυνση των µαθητών να 

διηγηθούν την ιστορία τους δηµιουργεί µια σχέση κατανόησης και σεβασµού µε το δάσκαλό 

τους και συντελεί στη διεύρυνση των συναισθηµάτων τους. Εάν ο δάσκαλος προχωρήσει και 
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στις εµπειρίες του µαθητή, τότε δηµιουργείται ένα κλίµα µεγαλύτερης εµπιστοσύνης και 

κατανόησης και οι αλλοδαποί µαθητές έχουν καλή ψυχική υγεία (Καραντζίνης και Μαργάρα 

2006). Η θετική αυτή εµπειρία που έχει ο µαθητής στο σχολείο του δίνει το κουράγιο και τα 

εφόδια να επιτύχει και την οµαλή κοινωνική του ένταξη. 

Στη σχολική και µετέπειτα κοινωνική ένταξη των µαθητών που είναι παιδιά 

µεταναστών σηµαντικό ρόλο παίζει και ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός που αναπτύσσει 

ικανότητες όπως η επίγνωση της συναισθηµατικής κατάστασης του αλλοδαπού µαθητή, η 

αναγνώριση και διαφοροποίηση των συναισθηµάτων του µε βάση το πολιτισµικό πλαίσιο στο 

οποίο αναπτύχθηκε ο µαθητής, η χρήση του λεξιλογίου των συναισθηµάτων που ταιριάζει 

στην κουλτούρα του, η ενσυναίσθηση όσον αφορά στις συναισθηµατικές του εµπειρίες και η 

αποδοχή της συναισθηµατικής του έκφρασης µπορεί να συµβάλει θετικά στην ένταξή του. 

Εκτός αυτού, το πνεύµα επικοινωνίας και η συναισθηµατική διάθεση που υιοθετεί ο 

εκπαιδευτικός για τον αλλοδαπό µαθητή και µεταδίδεται κυρίως µε µη λεκτικό τρόπο 

ενισχύει τις προσδοκίες του προς αυτούς τους µαθητές µε συνέπεια σε µεγάλο βαθµό αυτές 

ασυνείδητα να µεταβιβάζονται και να εκπληρώνονται (Καραντζίνης και Μαργάρα 2006). 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο αλλοδαπός µαθητής αφενός δεν αισθάνεται αποκλεισµένος λόγω της 

διαφορετικότητάς του και αφετέρου διαπιστώνει ότι έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τους 

στόχους του, µια διαπίστωση που επιδρά θετικά κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησής του 

µετά την αποφοίτησή του από το σχολείο. 

Παράλληλα, οι διάφορες εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρµόζονται στο πλαίσιο της 

προώθησης της διαπολιτισµικότητας στο σχολικό περιβάλλον, όπως η εξατοµίκευση των 

µαθηµάτων ανάλογα µε την εµπειρία του µαθητή, η ενσωµάτωση πολιτισµικών στοιχείων 

στα µαθήµατα και οι στρατηγικές για την επίλυση των συγκρούσεων, ιδιαίτερα µεταξύ των 

αλλοδαπών µαθητών και των γηγενών, µειώνουν το άγχος που αισθάνονται τα παιδιά αυτά 

λόγω του διαφορετικού τους πολιτισµικού κεφαλαίου, προωθούν την κατανόηση της 

διαφορετικότητας, προάγουν την υπεύθυνη συµπεριφορά όλων των µαθητών και βελτιώνουν 

τις διοµαδικές πολιτισµικές σχέσεις (Καραντζίνης και Μαργάρα 2006). Έτσι, όταν τα παιδιά 

ως ενήλικοι πλέον καλούνται να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, έχουν ήδη µάθει να 

συµβιώνουν αρµονικά και να συνεργάζονται µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι περιπτώσεις 

κοινωνικού αποκλεισµού των αλλοδαπών. 

Τέλος, όπως έχει αποδειχτεί από µελέτη που έγινε στην Ιταλία το 1994, τα άτοµα που 

περνούν από την εκπαιδευτική διαδικασία αποκτούν µια επαρκέστερη γνώση της κατάστασης 

των µεταναστών και των εθνικών µειονοτήτων και κατ’ αυτόν τον τρόπο µειώνονται οι 

προκαταλήψεις που µπορεί να είχαν εις βάρος αυτών των οµάδων. Εκτός αυτού, µέσω της 
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εκπαίδευσης µεταδίδονται αξίες, όπως η ισότητα, η προσωπική ελευθερία και η ανοχή 

απέναντι στις διαφορετικές απόψεις και στους διαφορετικούς τρόπους ζωής (Hagendoorn και 

Nekuee 1999). Έτσι, οι οµάδες µε διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά γίνονται 

ευκολότερα αποδεκτές και εντάσσονται οµαλότερα. 

Η κοινωνία οφείλει να είναι πλουραλιστική και ανοιχτή στο διαφορετικό. «Την 

πραγµατικότητα αυτή τα παιδιά και οι έφηβοι δεν µπορούν να την ανακαλύψουν πουθενά 

αλλού και σε κανέναν άλλον θεσµό τόσο πειστικά όσο µέσα στο σχολείο, διότι αυτό δεν είναι 

ένας κλειστός και προσωπικός χώρος, όπως η οικογένεια, αλλά παρέχει τη δυνατότητα στο 

άτοµο να πειραµατίζεται σε νέα δεδοµένα, να αποκτά νέες εµπειρίες» (Σούλης 2002 σελ. 118) 

και να τις χρησιµοποιεί µελλοντικά για την οµαλή ένταξή του στην κοινωνία. 
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5. Η ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Κατά την εξέταση ενός ζητήµατος όπως η διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι πολύ 

σηµαντικό να εξετάσει κανείς τόσο το θεωρητικό µέρος όσο και το τι συµβαίνει στην 

πραγµατικότητα και συγκεκριµένα ποιοι διαµορφώνουν εντέλει την διαπολιτισµική 

εκπαιδευτική πολιτική και τι εικόνα παρουσιάζει η εκπαίδευση στην Ελλάδα όσον αφορά 

στην παρουσία των αλλοδαπών µαθητών στα ελληνικά σχολεία. 

 

5.1.  Θεσµικό πλαίσιο 

 

Κατ’ αρχάς, το δικαίωµα στην παιδεία κατοχυρώνεται από το ελληνικό Σύνταγµα µε 

το άρθρο 16 παρ. 4  όπου ορίζεται ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε 

όλες τις βαθµίδες της. Από την πρώτη ανάγνωση της παραπάνω διάταξης φαίνεται ότι 

αποδέκτες της παιδείας είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες. Ωστόσο, οι διεθνείς διατάξεις σχετικά 

µε το δικαίωµα αυτό καθιστούν αποδέκτες του όχι µόνο τους Έλληνες πολίτες αλλά και 

όλους όσοι βρίσκονται εγκατεστηµένοι στη χώρα ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους 

(Μαυροµµάτης και Τσιτσελίκης (2004) στο: Παύλου Μ., Χριστόπουλος ∆. 2004). Κατόπιν 

τούτου, το δικαίωµα όλων των ανθρώπων στην εκπαίδευση κατοχυρώθηκε και από την 

ελληνική νοµοθεσία µέσω αρκετών νόµων όπως ο ν.2413/1996 (διαπολιτισµική εκπαίδευση) 

και ο ν.3386/2005 (κύριος µεταναστευτικός νόµος της χώρας). 

Η υπουργική απόφαση Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 αποτελεί τη βασικότερη και πιο 

πρόσφατη νοµοθετική παρέµβαση σχετικά µε την εκπαιδευτική υποστήριξη των 

παλιννοστούντων και των αλλοδαπών µαθητών. Με αυτήν καθορίζονται η δοµή και ο τρόπος 

λειτουργίας των τάξεων υποδοχής και των φροντιστηριακών τµηµάτων, το πρόγραµµα 

σπουδών που εφαρµόζεται σε αυτά, ο τρόπος πρόσληψης αλλά και τα ιδιαίτερα προσόντα του 

διδακτικού προσωπικού καθώς και ζητήµατα εποπτείας και παιδαγωγικής καθοδήγησης. Από 

τις σηµαντικότερες ρυθµίσεις που εισάγονται θεωρούνται τα αυξηµένα προσόντα των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τµήµατα αυτά και που σχετίζονται µε την εξειδίκευση στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και την πολύ καλή γνώση µιας ξένης 

γλώσσας και κατά προτίµηση της χώρας προέλευσης των µαθητών. Επιπλέον, εξίσου 

σηµαντική θεωρείται και η δυνατότητα που παρέχεται για παρακολούθηση µαθήµατος της 

γλώσσας και κουλτούρας της χώρας προέλευσης, καθώς και το γεγονός ότι τα τµήµατα αυτά 

λειτουργούν µε µειωµένο αριθµό µαθητών πράγµα που καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία 

αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη (Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003). 
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Ωστόσο, σταθµό στη διαπολιτισµική εκπαίδευση αποτελεί ο νόµος 2413/1996 « Η 

ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Στο 

άρθρο 34 ορίζεται ότι σκοπός της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και 

λειτουργία σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την 

παροχή εκπαίδευσης σε νέους µε εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές 

ιδιαιτερότητες. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται, επίσης, ότι στα σχολεία διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης εφαρµόζονται τα προγράµµατα των αντίστοιχων δηµοσίων σχολείων, τα οποία 

προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών τους (∆αµανάκης 2001). 

Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, τα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ιδρύονται µε 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών 

ύστερα από εισήγηση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου και σύµφωνη γνωµοδότηση του 

Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.). Οµοίως 

προβλέπεται η δυνατότητα µετατροπής ήδη υπαρχόντων δηµοσίων σχολείων σε σχολεία 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ή ίδρυσης τάξεων ή τµηµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σε 

δηµόσια σχολεία, ενώ σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µπορούν να ιδρύονται επ’ 

ονόµατι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικών ιδρυµάτων και άλλων 

φιλανθρωπικών σωµατείων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (∆αµανάκης 2001). 

Τέλος, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

καθορίζονται τα προσόντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι µετατίθενται στα σχολεία 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, όπως και η διαδικασία µετάθεσής τους (∆αµανάκης 2001). 

Εκτός, όµως, από το νόµο για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, σχετικές µε την παιδεία 

των αλλοδαπών παιδιών ρυθµίσεις περιέχονται και στο βασικό µεταναστευτικό νόµο της 

χώρας µας (ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών 

στην ελληνική επικράτεια»). 

Συγκεκριµένα, στο άρθρο 59 αναφέρεται ρητά ότι τα µέλη της οικογένειας αλλοδαπού 

που έχει άδεια παραµονής έχουν, κατ’ αντιστοιχία µε αυτόν, δικαίωµα πρόσβασης στην 

εκπαίδευση. Λεπτοµερέστερα, µάλιστα, στο άρθρο 72 ορίζεται ότι οι ανήλικοι υπήκοοι 

τρίτων χωρών υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ηµεδαποί και 

έχουν πρόσβαση χωρίς περιορισµούς στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Για την εγγραφή τους στα δηµοτικά σχολεία απαιτούνται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται και για τους ηµεδαπούς. Ωστόσο, προβλέπεται εξαίρεση 

στην παραπάνω ρύθµιση για ορισµένες κατηγορίες ανηλίκων όπως αυτών που έχουν 

υποβάλει αίτηση ασύλου ή προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθµη 

κατάσταση. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι επιτρέπεται να εγγραφούν ακόµα και οι ανήλικοι 
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εκείνοι που διαµένουν στην Ελλάδα, ακόµη και αν δεν έχει ρυθµιστεί η νόµιµη διαµονή τους 

σε αυτήν. Τέλος, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν 

αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ηµεδαποί 

(ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 2005). 

Επίσης, ειδική αναφορά στην εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών γίνεται και 

στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης «ΕΣΤΙΑ», που 

προβλέπεται από τον ίδιο νόµο. Συγκεκριµένα επιτείνεται η εστιασµένη επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε τακτά χρονικά διαστήµατα στα σχολεία τους ή περιφερειακά και ανάλογα 

µε τη βαθµίδα στην οποία διδάσκουν, καθώς και η θεσµική κατοχύρωση ενός δίγλωσσου 

βοηθού-εκπαιδευτικού για εξατοµικευµένη υποστήριξη µέσα στην τάξη. Στις θέσεις αυτές 

µπορούν να αξιοποιούνται καταρχάς εκπαιδευτικοί από τις χώρες προέλευσης, που διαµένουν 

στην Ελλάδα ως µετανάστες, έχουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών και γνωρίζουν πολύ 

καλά την ελληνική γλώσσα, χωρίς να αποκλείεται η συνεργασία µε τις Μ.Κ.Ο. και τις 

οργανώσεις των µεταναστών, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του εθελοντισµού 

και του διαπολιτισµικού µεσολαβητή που εργάζεται στη σχολική µονάδα9. Ειδικά βραβεία, 

µάλιστα, προβλέπονται για όσους πολιτισµικούς διαµεσολαβητές συµβάλλουν εθελοντικά 

στην ένταξη των παιδιών των µεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ως βοηθοί 

εκπαιδευτικοί. Τέλος, εντατικοποιείται η έκδοση γλωσσικών και εξωγλωσσικών βοηθηµάτων 

(π.χ. δίγλωσσα λεξικά σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και λοιπά εποπτικά µέσα µάθησης, 

εµπλουτισµός των βιβλιοθηκών µε βιβλία για παιδιά και νέους από τις χώρες καταγωγής 

τους, στην γλώσσα τους ή µεταφρασµένα) και υιοθετούνται νέες µορφές διδασκαλίας της 

γλώσσας (συνδυασµός γραφής και άλλων εκφραστικών µέσων). Υιοθετούνται νέες µορφές 

εκπαίδευσης και παιδαγωγικής προσέγγισης, όπως η συµµετοχή των γονέων των µεταναστών 

µαθητών στην τάξη, προκειµένου να εισέλθει στο µαθησιακό χώρο το πολιτισµικό τους 

κεφάλαιο  και να ενδυναµωθεί η ταυτότητα του αλλοδαπού µαθητή10.  

Ωστόσο δεν έχει λείψει και η κριτική στα παραπάνω νοµοθετήµατα. Όσον αφορά τη 

νοµοθετική παρέµβαση για τις τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τµήµατα, δεν 

διευκρινίζεται πόσες ώρες µπορεί ένας µαθητής της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης να 

παρακολουθεί τα µαθήµατα αυτά (Μίτιλης και Σκαλή 2004). Κατ’ αυτόν τον τρόπο αφήνεται 

                                                 
9 Ο θεσµός του «πολιτισµικού και γλωσσικού διαµεσολαβητή» εφαρµόζεται στο ιταλικό εκπαιδευτικό σύστηµα 
και παρέχει βοήθεια παράλληλα µε το σχολείο στον τοµέα της γλώσσας στα παιδιά που διαµένουν για µικρό 
χρονικό διάστηµα στη χώρα (Luciak 2004). 
10 Οι σχετικές πληροφορίες δόθηκαν από το Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 
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ακάλυπτο ένα βασικό στοιχείο για τη σωστή λειτουργία και απόδοση των δοµών αυτών. 

Επιπλέον, οι στόχοι των τάξεων υποδοχής και των φροντιστηριακών τµηµάτων εξαντλούνται 

στην πολιτισµική και γλωσσική αφοµοίωση των αλλοδαπών µαθητών. Υπάρχει, βέβαια, 

αναφορά στην ανάγκη διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισµού των χωρών προέλευσης, 

ωστόσο είναι αµφίβολο το κατά πόσο µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτό δεδοµένης της 

έλλειψης των ανάλογων υποδοµών. Ένα ακόµα βασικό πρόβληµα που δηµιουργείται από τις 

διατάξεις της εν λόγω υπουργικής απόφασης είναι το γεγονός ότι στις τάξεις αυτές διδάσκουν 

κυρίως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µια συνεχής εναλλαγή 

του διδακτικού προσωπικού (www.imepo.gr). Ρίζα του συγκεκριµένου προβλήµατος είναι η 

απουσία πρόβλεψης από το νοµοθέτη αποκλειστικά για οργανική θέση εκπαιδευτικού για την 

κάλυψη των αναγκών των τάξεων αυτών. 

Σχετικά µε το νόµο 2413/1996, η κριτική επικεντρώνεται στα ακόλουθα σηµεία. Οι 

δυνατότητες που παρέχει ο νόµος να εισαχθούν ειδικά µαθήµατα στα διαπολιτισµικά σχολεία 

και συνεπώς και µαθήµατα γλώσσας δεν έχει εφαρµοστεί. (Μαυροµµάτης και Τσιτσελίκης 

(2004) στο: Παύλου Μ. Χριστόπουλος ∆. 2004). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι αλλοδαποί 

µαθητές να αποκόπτονται από τις ρίζες τους και να οδηγούνται στην αφοµοίωση και όχι στην 

οµαλή κοινωνική ένταξη, πράγµα που αποτελεί και έναν από τους βασικότερους στόχους της 

διαπολιτισµικής προσέγγισης στην εκπαίδευση. 

Με το άρθρο 35 του ίδιου νόµου θεσµοθετούνται ειδικά δηµόσια ή ιδιωτικά σχολεία 

για παιδιά και νέους µε τις συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες. Μία υπόθεση είναι ότι µε αυτόν τον 

τρόπο νοµιµοποιούνται ήδη άτυπα ή παράνοµα λειτουργούντα µειονοτικά σχολεία. Ωστόσο, 

στην περίπτωση αυτή ελλοχεύει ο κίνδυνος τα σχολεία αυτά να εξελιχθούν σε χωριστά 

µειονοτικά σχολεία, τα οποία στο όνοµα της ιδιαιτερότητας των µαθητών θα αναπαράγουν 

τον κοινωνικό αποκλεισµό των µεταναστών στην Ελλάδα. (∆αµανάκης 2001). Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, όµως, στερούνται και από τους µαθητές σηµαντικές ευκαιρίες µάθησης 

(www.imepo.gr), αυτές που αποκτώνται µε την επαφή µε συνοµιλήκους τους διαφορετικού 

πολιτισµικού υπόβαθρου. 

Τέλος, ο προσανατολισµός του νόµου σε µια ξεχωριστή εκπαίδευση κατοχυρώνεται 

και από το γεγονός ότι αφαιρέθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αρµόδιο για τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασµό στην Ελλάδα, η αρµοδιότητα για συγκεκριµένους µαθητικούς 

πληθυσµούς και ανατέθηκε σε ένα νέο, αυτόνοµο ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.). 

Έτσι, αναιρείται η δυνατότητα για τη χάραξη µιας κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής που θα 
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διασφαλίζει την πολιτισµική και γλωσσική πολυµορφία µέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα (∆αµανάκης 2001). 

Παρά τα θετικά στοιχεία των προσπαθειών που έχουν γίνει µέχρι τώρα δεν µπορεί να 

αγνοηθεί το γεγονός ότι τα σχετικά νοµοθετήµατα, εκούσια ή ακούσια, διαχωρίζουν την 

εκπαίδευση των µεταναστών από αυτή των γηγενών και έτσι έρχονται σε αντίθεση µε τις 

αρχές της διαπολιτισµικής εκπαιδευτικής θεωρίας. Οι παραλείψεις τους και η αοριστία τους 

φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή τη διαπίστωση. 

 
5.2.  Φορείς διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

 

Στην Ελλάδα, εκτός από τους φορείς που έχουν θεσµοθετηθεί από το ίδιο το κράτος 

ώστε να µεριµνούν για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, στον τοµέα αυτό δραστηριοποιείται 

και ένα πλήθος µη κυβερνητικών οργανώσεων µε σκοπό την παροχή µαθηµάτων ελληνικής 

γλώσσας κυρίως σε ενήλικες αλλοδαπούς αλλά και σε παιδιά. 

Ο βασικός αρµόδιος φορέας είναι, ασφαλώς, το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του 

οποίου λειτουργεί και η Ειδική Γραµµατεία Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 

Εκπαίδευσης. Στον Τοµέα αυτό προΐσταται Ειδικός Γραµµατέας και υπάγονται: α) η 

∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και β) η ∆ιεύθυνση Ξένων 

και Μειονοτικών σχολείων. Με την ενίσχυση του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

εφαρµόζονται από τη Γραµµατεία συστηµατικά από το 1996 τα ακόλουθα ειδικά 

προγράµµατα για την εκπαίδευση των µαθητών µε γλωσσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες 

και για την ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα: α) Εκπαίδευση 

παλιννοστούντων και αλλοδαπών, β) Εκπαίδευση µουσουλµανοπαίδων, γ) Εκπαίδευση 

τσιγγανοπαίδων και δ) Παιδεία Οµογενών (http://isocrates.gr). 

Με το νόµο 2413/1996 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, το 

οποίο εκτός των άλλων είναι αρµόδιο για την προσαρµογή των προγραµµάτων στα σχολεία 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, τη γνωµοδότηση για την ίδρυση 

σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης καθώς και τη µελέτη και έγκαιρη αντιµετώπιση κάθε 

άλλου θέµατος σχετικού µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση (http://isocrates.gr). 

Με τη διαπολιτισµική εκπαίδευση ασχολείται, επίσης, το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας, το οποίο είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε το 1994, εδρεύει 

στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Στους σκοπούς του Κέντρου 

ανήκουν µεταξύ άλλων η στήριξη και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της 
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Ελλάδας και η οργάνωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς του 

εσωτερικού και του εξωτερικού (http://isocrates.gr). 

Τέλος, στον ίδιο τοµέα σηµαντικές υπηρεσίες προσφέρουν πολλοί άλλοι φορείς 

ανάµεσα στους οποίους βρίσκονται νοµικά πρόσωπα, κρατικοί φορείς και µη κυβερνητικές 

οργανώσεις. Τέτοιοι είναι η Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, το Ελληνικό 

Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, ο ∆ιεθνής Οργανισµός 

Μετανάστευσης-το Ελληνικό Τµήµα ∆ιακυβερνητικής Οργάνωσης, η Εθελοντική Εργασία 

Αθήνας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Κλίµακα, η Εταιρία Κοινωνικής και Πολιτικής 

Υποστήριξης Παλιννοστούντων και πολλοί άλλοι παρόµοιοι φορείς (http://isocrates.gr). 

 

5.3.  Στοιχεία για τους αλλοδαπούς µαθητές στα ελληνικά σχολεία 

 

Η παρουσία των αλλοδαπών µαθητών στα ελληνικά σχολεία είναι ένα γεγονός που 

δεν µπορεί να αγνοήσει κανείς ιδιαίτερα όταν αυτή η έντονη παρουσία επηρεάζει τη 

λειτουργία της τάξης αλλά και τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής γενικότερα. 

Αν συγκρίνει κανείς τα στοιχεία για τα σχολικά έτη 1995/96 και 2004/05, διαπιστώνει 

ότι οι παλιννοστούντες γονείς µειώθηκαν κατά ποσοστό πάνω από 25% λόγω του 

περιορισµού της παλιννόστησης οικογενειών από χώρες της ∆υτικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, ενώ οι µαθητές µε αλλοδαπούς γονείς σχεδόν εκατονταπλασιάστηκαν εξαιτίας της 

µαζικής εισόδου µεταναστών και λαθροµεταναστών τη δεκαετία του ’90, οι οποίοι στη 

συνέχεια έφεραν στην Ελλάδα και τις οικογένειές τους. Αντίθετα, οι µαθητές µε γηγενείς 

γονείς µειώθηκαν κατά 16,3%, γεγονός που οφείλεται στην κατακόρυφη µείωση των 

γεννήσεων τη δεκαετία του ’80 (∆ρεττάκης 2007). 

Πίνακας 1: Μαθητές µε παλιννοστούντες, αλλοδαπούς και γηγενείς γονείς και σύνολο µαθητών στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση τα σχολικά έτη 1995/96-2004/05 

ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

Μ Α Θ Η Τ Ε Σ  Μ Ε  Γ Ο Ν Ε Ι Σ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤ. ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ ΠΑΛΙΝ.+ΑΛΛΟ∆. ΓΗΓΕΝΕΙΣ 

1995/96 39.211 8.455 47.666 1.473.902 1.521.568 

2004/05 28.748 90.873 119.621 1.234.108 1.353.724 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ -10.463 82.418 71.955 -239.794 -167.839 

%ΜΕΤΑΒΟΛΗ -26,7 974,8 151,0 -16,3 -11,0 

Πηγή: ∆ρεττάκης 2007 σελ 44 
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Όσον αφορά στην κατανοµή των µαθητών µε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς γονείς 

στις διάφορες βαθµίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, ο πίνακας 2 παρουσιάζει 

τα αντίστοιχα στοιχεία των δηµόσιων σχολείων για το σχολικό έτος 2004/05. 

Πίνακας 2: Κατανοµή των ηµεδαπών, αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών στην Ελλάδα, κατά το 

σχολικό έτος 2004-05 

Βαθµίδα 

Αριθµός 

Αλλοδαπών 

µαθητών 

Αριθµός 

Παλιννοστούντων 

µαθητών 

Αριθµός 

Αλλοδαπών και 

Παλιννοστούντων 

µαθητών 

Αριθµός 

Ηµεδαπών, 

Αλλοδαπών και   

Παλιννοστούντων 

µαθητών 

Νηπιαγωγεία 9.503 1.580 11.083 138.304 

∆ηµοτικά 59.334 8.405 67.739 638.550 

Γυµνάσια 29.170 7.217 36.387 333.989 

Λύκεια & TEE  15.456 7.528 22.984 338.189 

Σύνολο 113.463 24.730 138.193 1.449.032 

Πηγή: ANTIGONE (www.antigone.gr) 

Εάν συγκρίνει κανείς τα έτη 1995/96 και 2004/05 ως προς τη χώρα στην οποία 

γεννήθηκαν οι αλλοδαποί µαθητές που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, διαπιστώνει ότι ο 

αριθµός αυτός τριπλασιάστηκε για την Αλβανία, διπλασιάστηκε για άλλες χώρες, ενώ εκείνος 

για χώρες της πρώην ΕΣΣ∆ έµεινε στάσιµος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο 

αριθµός των µαθητών µε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες γονείς που γεννήθηκε στην 

Ελλάδα οκταπλασιάστηκε (∆ρεττάκης 2007). 

Πίνακας 3: Μαθητές µε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς γονείς στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση  τα σχολικά έτη 1995/96 και 2004/05 κατά χώρα γέννησης 

ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 
ΑΛΒΑΝΙΑ ΧΩΡΕΣ 

ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ∆ 

ΑΛΛΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 
ΕΛΛΑ∆Α ΣΥΝΟΛΟ 

1995/96 24.122 22.055 7.308 1.458 54.943 

2004/05 71.451 22.458 14.082 11.630 119.621 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 47.329 403 6.774 10.172 64.678 

%ΜΕΤΑΒΟΛΗ 196,2 1,8 92,7 697,7 117,7 

Πηγή: ∆ρεττάκης 2007 σελ 46 

Σχετικά µε την κατανοµή των µαθητών µε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς γονείς 

ανά περιφέρεια για το σχολικό έτος 2004/05, φαίνεται ότι στα σχολεία των περιφερειών 
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Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στα οποία είναι συγκεντρωµένος ο όγκος των 

µεταναστών εξαιτίας του µεγέθους του πληθυσµού τους και των ευκαιριών απασχόλησης που 

υπάρχουν σ’ αυτές, είναι συγκεντρωµένο και το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών αυτών 

(∆ρεττάκης 2007). 

Πίνακας 4: Μαθητές µε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς γονείς το έτος 2004/05 κατά περιφέρεια στην 

οποία βρίσκεται το σχολείο στο οποίο φοιτούν και ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο σύνολο των 

µαθητών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ&ΘΡΑΚΗ 5.614 7,5 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 21.711 9,1 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1.658 4,3 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4.906 5,2 

ΗΠΕΙΡΟΣ 2.793 6,9 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3.162 11,7 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 4.770 5,2 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 4.892 7,5 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6.396 9,2 

ΑΤΤΙΚΗ 52.872 11,4 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1.209 5,0 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3.872 9,4 

ΚΡΗΤΗ 5.766 6,9 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 119.621 8,8 

Πηγή: ∆ρεττάκης 2007 σελ 55 

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµο, παρόλο που τα στοιχεία αφορούν σε προηγούµενο 

σχολικό έτος (2003/04), να αναφερθούν και τα δεδοµένα σε επίπεδο νοµού, αν και 

συνοπτικά. Έτσι, στη ∆υτική Αττική το ποσοστό των αλλοδαπών και παλιννοστούντων 

µαθητών έφτασε κατά το έτος αυτό το 18,23%, στην Ανατολική Αττική το 12,52% και στην 

Αθήνα το 11,87%. Υψηλά,, επίσης, είναι τα ποσοστά του νοµού Ζακύνθου (15,77%) και του 

νοµού Χαλκιδικής (14,61%) (Βλάχος 2004). 

Όσο για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το 

σύνολο των δηµόσιων σχολείων ανά βαθµίδα καθώς και τον αντίστοιχο αριθµό των σχολείων 
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που λειτουργούν υπό τον χαρακτηρισµό «διαπολιτισµικά». Όπως γίνεται φανερό, το πλήθος 

των σχολείων αυτών είναι συντριπτικά µικρό σε σχέση µε το σύνολο των σχολείων. Το 

γεγονός αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σοβαρό, αφού ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών 

αυξάνεται διαρκώς σύµφωνα µε τα όσα παρουσιάστηκαν προηγουµένως. 

Πίνακας 5: Σύνολο δηµόσιων σχολείων ανά βαθµίδα και των αντίστοιχων διαπολιτισµικών σχολείων το 

έτος 2002/03 

ΒΑΘΜΙ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

% ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ 5.632 13 0,23 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1.811 9 0,50 

ΛΥΚΕΙΑ 1.145 5 0,43 

ΣΥΝΟΛΟ 8.588 27 0,31 

Πηγή: Βλάχος 2004 σελ 29 

Τα ∆ιαπολιτισµικά Σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: 

1. 87ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπ/σης Αθηνών 

2.∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης 

3. ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Αµφιθέας 

4. 2ο Γυµνάσιο Αθηνών 

5. 2ο Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ελληνικού 

6. 2ο ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο Αχαρνών 

7. 1ο Γυµνάσιο Αποδήµων Ελληνοπαίδων (Βαρυµπόµπη) 

8. 2ο Λύκειο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ελληνικού 

9. 1ο Λύκειο Αποδήµων Ελληνοπαίδων (Βαρυµπόµπη) 

10. ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

11. 3ο ∆ηµ. Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Μενεµένης, Θεσσαλονίκη 

12. 5ο ∆ηµ. Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Μενεµένης, Θεσσαλονίκη 

13. ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών, Θεσσαλονίκη 

14. 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ευόσµου, Θεσσαλονίκη 

15. 6ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού, Θεσσαλονίκη  

16. Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

17. ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο Ευόσµου, Θεσσαλονίκη 

18.Λύκειο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

19. ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σαπών, Ροδόπη 
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20. ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ιάσµου, Ροδόπη 

21. Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σαπών, Ροδόπη 

22. Λύκειο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σαπών, Ροδόπη 

23. Γυµνάσιο Πενταλόφου Κοζάνης 

24. Λυκειακές τάξεις Πενταλόφου Κοζάνης 

25. ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 

26. 2ο Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 

27. ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Χανίων11 

Ο χάρτης που ακολουθεί παρουσιάζει τη γεωγραφική κατανοµή των σχολείων 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο. Έτσι, παρατηρείται µια υπερσυγκέντρωση 

σχολείων στους νοµούς Θες/νίκης (6 ∆ηµοτικά, 2 Γυµνάσια, 1 Λύκειο) και Αττικής (3 

∆ηµοτικά, 4 Γυµνάσια, 3 Λύκεια). Ακολουθούν οι νοµοί Ροδόπης (2 ∆ηµοτικά, 1 Γυµνάσιο, 

1 Λύκειο), Κοζάνης (1 Γυµνάσιο, 1 Λύκειο) και Ιωαννίνων (1 ∆ηµοτικό, 1 Γυµνάσιο). Τέλος, 

στο νοµό Χανίων λειτουργεί µόνο ένα διαπολιτισµικό δηµοτικό. 

Χάρτης 1: Γεωγραφική κατανοµή σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

  

                                                 
11 Τα σχολεία µετετράπηκαν σε διαπολιτισµικά µε µια σειρά Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ 
εφαρµογή του ν.2413/96 (Φ10/221/Γ1/1236  Φ.Ε.Κ. 874 τ.Β΄/ 17-9-96, Φ10/35Γ1/1058 Φ.Ε.Κ. 1143 τ.Β΄ 29-10-
1998, ∆4/520 Φ.Ε.Κ 1611 τ.Β΄/16-8-99, Φ10/30/Γ1/707 Φ.Ε.Κ 1172 τ.Β΄/22-9-2000, ∆4/409 Φ.Ε.Κ 1053 
τ.Β΄/8-8-2001 και ∆4/461 Φ.Ε.Κ 1336 τ.Β΄/15-10-2001). 
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Πηγή: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr 

Τέλος, στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος λειτουργούν και πολλά 

ξένα σχολεία, µε ξένο, µε ξένο και ελληνικό ή µε ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα καθώς 

και µειονοτικά σχολεία, τα οποία στην ουσία αποτελούν φορείς διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

και τα οποία υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων (www.ypepth.gr). 

Η παρουσία αλλοδαπών µαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα σύµφωνα µε 

τα παραπάνω στοιχεία είναι ιδιαίτερα έντονη. Εύλογο είναι, λοιπόν, να αναρωτηθεί κανείς 

πως υποδέχεται αυτό τα παιδιά των µεταναστών και αν υπάρχει ισότητα των ευκαιριών για 

αυτά. Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές που θέτει η 

διαπολιτισµική θεωρία και εκπαίδευση, ξεκινώντας µάλιστα από το γεγονός ότι στα 

περισσότερα σχολεία οι µαθητές αυτοί δεν διδάσκονται ούτε την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη 

γλώσσα ούτε τη µητρική γλώσσα, την ιστορία ή τον πολιτισµό τους (Παλαιολόγου και 

Ευαγγέλου 2003).  

Επιπλέον, οι αλλόφωνοι µαθητές εισέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα µε 

διαφορετικές και άνισες συνθήκες πρόσβασης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, καθώς 

το αντίθετο προϋποθέτει την ίδια κοινωνικοοικονοµική κατάσταση για όλους τους µαθητές. 

Κάτι τέτοιο, όµως, δεν µπορεί να συµβεί στην πραγµατικότητα, αφού το κοινωνικό και 

οικονοµικό υπόβαθρο της οικογένειας των µαθητών διαφέρει. Επιπλέον, η ισότητα των 

ευκαιριών προϋποθέτει ότι όλοι οι µαθητές αποκτούν περίπου τις ίδιες γνωστικές εµπειρίες 

κατά τη φοίτησή τους. Οι αλλόφωνοι µαθητές, ωστόσο, και ιδιαίτερα όσοι εισέρχονται στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα σε µεγάλη ηλικία, συνεχίζουν µε άνισες προϋποθέσεις τη 

φοίτησή τους δεδοµένου ότι το µορφωτικό και πολιτισµικό τους κεφάλαιο αγνοείται 

παντελώς ή θεωρείται υπολειµµατικό (Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003).  

Η απουσία, όµως, της ισότητας των ευκαιριών διαπιστώνεται και στα αποτελέσµατα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συγκεκριµένα στη δυνατότητα ολοκλήρωσης όλων των 

βαθµίδων εκπαίδευσης. Το ποσοστό διαρροής για τους αλλόφωνους µαθητές είναι ιδιαίτερα 

υψηλό κατά τη µετάβασή τους από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο και από το Γυµνάσιο στο 

Λύκειο. Τέλος, δεν υπάρχει ισότητα των ευκαιριών ως προς τα µακροχρόνια αποτελέσµατα 

της εκπαίδευσης και συγκεκριµένα στις ευκαιρίες επαγγελµατικής αποκατάστασης και 

κοινωνικής εξέλιξης (Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003). 

Αποτιµώντας τα µέτρα που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα για τη διαπολιτισµική 

εκπαίδευση και έχοντας µια γενική εικόνα για τα προβλήµατα που τα παιδιά των µεταναστών 

αντιµετωπίζουν διαπιστώνει κανείς τα εξής. 
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Κατ’ αρχάς υπάρχει η αίσθηση ότι σε νοµοθετικό τουλάχιστον επίπεδο δεν έχει 

κατανοηθεί σωστά ο όρος διαπολιτισµικότητα και διαπολιτισµική εκπαίδευση. Ενώ σύµφωνα 

µε τη θεωρία η εκπαίδευση αυτή πρέπει να απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, στην Ελλάδα 

αφορά µόνο τα παιδιά των µεταναστών και στην ουσία αυτά που φοιτούν σε διαπολιτισµικά 

σχολεία όπως αυτά έχουν ονοµαστεί από τον νόµο. Αλλά ακόµα και στην τελευταία 

περίπτωση τα µέτρα που προβλέπονται φαίνεται πως δεν εφαρµόζονται σε όλη τους την 

έκταση για πρακτικούς κυρίως λόγους (έλλειψη χώρου και προσωπικού). 

Επίσης παρά την πληθώρα των φορέων που ασχολούνται µε τη διαπολιτισµική 

εκπαίδευση, εκ του αποτελέσµατος συµπεραίνεται ότι δεν υπάρχει συντονισµός µεταξύ τους. 

Οι δράσεις τους παραµένουν αποσπασµατικές και δεν εντάσσονται σε έναν µακροπρόθεσµο 

σχεδιασµό που να περιλαµβάνει το εκπαιδευτικό σύστηµα στο σύνολό του και όχι µόνο την 

εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών. Με αυτό τον τρόπο οι όποιες πρωτοβουλίες και 

δράσεις δεν βρίσκουν συνέχεια και οι θετικές επιδράσεις τους τελικά χάνονται. 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση, κατά την άποψή µου, δεν περιορίζεται µόνο στο 

σχολείο και στους πολιτισµικά διαφορετικούς µαθητές. Ξεκινά, βέβαια, από εκεί αλλά πρέπει 

να εκτείνεται σε όλους τους τοµείς της ζωής από τον εργασιακό χώρο µέχρι τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και να διαµορφώνει τη συµπεριφορά όλων των ανθρώπων 

ανεξάρτητα από την πολιτισµική τους προέλευση. Τελικά ίσως αυτός θα πρέπει να είναι ο 

στόχος της πολυπολιτισµικής κοινωνίας και το σχολείο να θεωρείται το θεµέλιο για την 

επίτευξη του στόχου αυτού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48

6.  ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 
 

Η λαϊκή συµµετοχή στην εκπαίδευση στην Ελλάδα εξασφαλίζεται από τους 

ακόλουθους φορείς: το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, τη Νοµαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, τη 

∆ηµοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας, τη Σχολική Επιτροπή και το Σχολικό Συµβούλιο 

(Ρες Γιάννης). Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας και δεδοµένου ότι το ζήτηµα της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης εξετάζεται σε επίπεδο Ο.Τ.Α. Α, θα µας απασχολήσουν µόνο οι 

τρεις τελευταίοι θεσµοί, δηλαδή η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συµβούλιο και η ∆ηµοτική 

ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας. 

 

6.1.  Συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Πριν παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίο η Τ.Α. συµµετέχει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο νόµος δια τη διαπολιτισµική εκπαίδευση σε λίγα 

πράγµατα διαχωρίζει τα διαπολιτισµικά σχολεία από τα υπόλοιπα και αυτά κυρίως 

σχετίζονται µε ζητήµατα οργάνωσης των τάξεων και µε υποστηρικτικές δράσεις για τα παιδιά 

των µεταναστών. Πολύ περισσότερο, δεν υπάρχει κανείς διαχωρισµός ως προς τη σχέση τους 

µε την Τ.Α. Όσα ειπωθούν, λοιπόν, παρακάτω αφορούν σε όλων των ειδών τις σχολικές 

µονάδες. 

Ως γνώµονας για τη λειτουργία των ∆ήµων και των Κοινοτήτων της χώρας 

λαµβάνεται ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων ( νόµος 3463/2006). Σε αυτόν, λοιπόν, πρέπει 

Κατ’ αρχάς να αναζητηθούν οι αρµοδιότητες των ΟΤΑ Α σχετικά µε την εκπαίδευση και την 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Έτσι, στο άρθρο 75 αναφέρεται ότι στις αρµοδιότητες των ∆ήµων και των 

Κοινοτήτων ανήκει και η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν 

στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας µε την ίδρυση 

και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων όπως παιδικών σταθµών και 

βρεφονηπιακών σταθµών. Επιπλέον, τους ανατίθεται η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση 

των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των 

σχολικών κτιρίων (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων). 

Στο άρθρο 243 γίνεται εκτενής αναφορά στις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες 

αποτελούν αυτοτελή δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και των 
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οποίων η σύσταση είναι υποχρεωτική για όλους τους δήµους, στην περιφέρεια των οποίων 

λειτουργεί σχολείο. Κάθε σχολική επιτροπή καλύπτει ένα ή περισσότερα δηµόσια σχολεία 

(νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια), ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές 

εκτιµώνται από τον αντίστοιχο ΟΤΑ (Μπέσιλα-Βήκα και Κατσαρός). Στη διοίκηση των 

σχολικών επιτροπών µετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών 

µονάδων, από ένας εκπρόσωπος των οικείων συλλόγων γονέων και εκπρόσωπος των 

µαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κώδικας ∆ήµων 

και Κοινοτήτων). Τα υπόλοιπα µέλη τα ορίζει το δηµοτικό συµβούλιο και µπορεί να είναι 

δηµοτικοί σύµβουλοι ή άλλοι πολίτες. Ανάλογα µε τον αριθµό των σχολείων που καλύπτει 

µια Σχολική Επιτροπή, το συµβούλιό της µπορεί να αποτελείται από 5 έως 15 µέλη  

(Μπέσιλα-Βήκα και Κατσαρός). 

Σκοπός της σχολικής επιτροπής είναι η στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 

σχολικών µονάδων, ενώ έργο της είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, 

ύδρευσης, τηλεφώνου, αγοράς αναλώσιµων υλικών κλπ), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 

έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους 

εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των 

αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση 

των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη 

κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 

σχολικών µονάδων (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων). 

Το Σχολικό Συµβούλιο, από την άλλη, λειτουργεί σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 51 του νόµου 1566/85. Το Σχολικό Συµβούλιο, λοιπόν, αποτελείται από το σύλλογο 

των διδασκόντων, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Γονέων, τον 

εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Σχολική Επιτροπή και τρεις εκπροσώπους των 

µαθητικών κοινοτήτων που ορίζονται µε απόφαση του συµβουλίου τους. Έργο του σχολικού 

συµβουλίου είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του σχολείου µε κάθε πρόσφορο 

τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αµοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των 

µαθητών καθώς και η υγιεινή των µαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος (Βλάχος 2007). 

Τέλος, στο άρθρο 50 του ίδιου νόµου ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη ∆ηµοτική ή 

Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας που ανήκει στις θεσµοθετηµένες επιτροπές του δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου. Συγκεκριµένα, σε κάθε δήµο ή δηµοτικό διαµέρισµα ή τµήµα του ή 
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κοινότητα λειτουργεί δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας (Βλάχος 2007). Αυτή 

αποτελείται από έναν αιρετό, δήµαρχο ή δηµοτικό σύµβουλο, ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο 

της Ένωσης Γονέων, δύο ∆ιευθυντές σχολείων (Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης), έως δύο 

εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων των εκπαιδευτικών. Η Επιτροπή Παιδείας είναι φορέας σχεδιασµού και 

διαχείρισης της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο, ενώ οι αρµοδιότητές της είναι οι ακόλουθες 

(Μπέσιλα-Βήκα και Κατσαρός). Κατ’ αρχάς εισηγείται στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ σχετικά 

µε κάθε θέµα που αφορά στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, στην 

ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευσή τους, στο έργο των σχολικών επιτροπών, στην ανέγερση, 

επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων κ.λ.π. Με βάση τις εισηγήσεις των σχολικών 

επιτροπών σχετικά µε τις ανάγκες των σχολικών µονάδων, εισηγείται προς έγκριση από το 

δηµοτικό συµβούλιο την κατανοµή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των 

σχολείων και για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Επιπλέον, εγκρίνει τις 

αποφάσεις των σχολικών επιτροπών που αναφέρονται στην προµήθεια ειδών εξοπλισµού και 

εποπτικών µέσων για τα σχολεία, ενώ, τέλος, γνωµοδοτεί και υποβάλλει προτάσεις προς τη 

νοµαρχία σχετικά µε τον καθορισµό της χρήσης των διδακτηρίων από τα σχολεία και για την 

αξιοποίησή τους για άλλες χρήσης κοινής ωφέλειας (Μπέσιλα-Βήκα και Κατσαρός). 

Παρά το γεγονός ότι τα όργανα αυτά δεν παίρνουν µέρος, όπως φαίνεται, στη 

διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, ο ρόλος τους δεν πρέπει να θεωρείται 

ασήµαντος και τούτο για τους παρακάτω λόγους.  

Η εξασφάλιση κατάλληλων κτιριακών υποδοµών και εξοπλισµού, αλλά και η 

επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων σχετίζεται τόσο µε τη λειτουργικότητα, όσο 

και µε την αισθητική του σχολείου. Το διδακτήριο µε την εξωτερική του διακόσµηση, τις 

αίθουσες, τα εργαστήρια, την αυλή µε τις πρασιές της και τους χώρους άθλησης, συνιστά το 

σχολείο που συµβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια των µαθητών και ικανοποιεί τις 

βιολογικές, πνευµατικές και διδακτικές ανάγκες τους. Παράλληλα, η κατάλληλη και σωστά 

συντηρηµένη κτιριακή υποδοµή εξασφαλίζει ένα περιβάλλον ευχάριστο, φιλικό και ασφαλές. 

Ιδιαίτερα το θέµα της ασφάλειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, αφού τα παιδιά της 

σχολικής ηλικίας είναι δραστήρια, περίεργα και τολµηρά, µε αποτέλεσµα να είναι 

περισσότερο εκτεθειµένα σε κινδύνους ατυχηµάτων (Μπέσιλα-Βήκα και Κατσαρός). 

Η εξασφάλιση του απαραίτητου και κατάλληλου για τη διδασκαλία εποπτικού υλικού, 

οργανωµένων εργαστηρίων φυσικών, καλλιτεχνικών, Η/Υ, χώρων άθλησης, εµπλουτισµένης 

σχολικής βιβλιοθήκης, εξασφαλίζουν ποικιλία ερεθισµάτων, διευρύνουν τον ορίζοντα των 

µαθητών, καθιστούν ενδιαφέρουσα και ελκυστική τη σχολική εργασία και διευκολύνουν την 
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απόκτηση γνώσεων, ενώ η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου καθαριότητας και κατάλληλων 

συνθηκών θέρµανσης και φωτισµού έχει άµεση σχέση µε την υγεία των µαθητών, καλλιεργεί 

την καλαισθησία και συµβάλλει στην απόκτηση καλών συνηθειών και στην 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία του σχολείου (Μπέσιλα-Βήκα και Κατσαρός). 

Τέλος, η εξασφάλιση επαρκούς και έγκαιρης χρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων 

συντελεί στην άµεση αντιµετώπιση προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των 

σχολείων και στη διαµόρφωση των απαραίτητων όρων ποιοτικής και αποτελεσµατικής 

λειτουργίας τους (Μπέσιλα-Βήκα και Κατσαρός). 

Λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, συµπεραίνει κανείς ότι έχουν καθιερωθεί δύο 

παράλληλες δοµές οργάνων λαϊκής συµµετοχής. Τα όργανα µε ουσιαστικές ή πρακτικές 

αρµοδιότητες και συµµετοχή περισσότερο θεσµικών φορέων, τις Σχολικές Επιτροπές, αφού 

αυτά διαχειρίζονται τις πιστώσεις και µεριµνούν για την επίλυση των πρακτικών 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι σχολικές µονάδες, και τα όργανα χωρίς ουσιαστικές, 

αποφασιστικές αρµοδιότητες και µε εντονότερη συµµετοχή των εκπαιδευτικών φορέων, τα 

Σχολικά Συµβούλια µε σηµαντικότερο ρόλο αυτόν του δίαυλου επικοινωνίας των 

εκπαιδευτικών µε τους γονείς. Συµπληρωµατικά θεσµοθετήθηκε και η ∆ηµοτική ή Κοινοτική 

Επιτροπή Παιδείας µε κυρίως εισηγητικό χαρακτήρα, όπως φαίνεται από τις αρµοδιότητες 

που τις έχουν παραχωρηθεί από το νόµο (Βλάχος 2007). 

 

6.2.  Μελέτη περίπτωσης: ο ∆ήµος Αθηναίων 

 

Βάσει των στοιχείων της απογραφής του 2001, οι αλλοδαποί που απογράφηκαν στο 

∆ήµο της Αθήνας ανέρχονται στο 22% του συνολικώς απογραφέντος πληθυσµού. Γι’ αυτό ο 

∆ήµος αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, υιοθετεί πολιτικές και υλοποιεί προγράµµατα που 

ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, προάγουν την αρµονική συνύπαρξη και προωθούν την 

ενσωµάτωση των µεταναστών.(www.cityofathens.gr). 

Έτσι, στις υπηρεσίες του ∆ήµου συγκαταλέγονται αρκετές που εξυπηρετούν 

αποκλειστικά τις ανάγκες των µεταναστών όπως είναι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών 

αρκετοί υπάλληλοι του οποίου µιλούν, εκτός από αγγλικά, αραβικά και αλβανικά, το Τµήµα 

Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών που λειτουργεί στο πλαίσιο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Μέριµνας, το Γραφείο Ενηµέρωσης Μεταναστών στο πλαίσιο του Κέντρου Απασχόλησης 

και Επιχειρηµατικότητας του ∆ήµου και το Γραφείο Αλλοδαπών και Μειονοτικών 

Ζητηµάτων, το οποίο ασχολείται µε τη συστηµατική µελέτη και έρευνα θεµάτων που 

προκύπτουν από την ύπαρξη στο ∆ήµο αλλοδαπών καθώς και µε την προσέγγιση των 
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µειονοτικών ζητηµάτων. Τέλος, ο ∆ήµος εφαρµόζει προγράµµατα κοινωνικής υποστήριξης 

ένα εκ των οποίων απευθύνεται σε γυναίκες µετανάστριες που έχουν πέσει θύµατα 

κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας (www.cityofathens.gr). 

Επιπλέον, ο ∆ήµος Αθηναίων στην προσπάθειά του να προωθήσει τη 

διαπολιτισµικότητα έχει ιδρύσει το ∆ιαπολιτισµικό Κέντρο. Αυτό θεωρείται ως ένας χώρος 

διαλόγου και επικοινωνίας διαφορετικών γλωσσών και παραδόσεων µεταξύ τους και όχι 

απλώς ως ένα σηµείο συνύπαρξης. Στο κέντρο αυτό λειτουργούν µαθήµατα ελληνικής 

γλώσσας για ενήλικες µετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ενώ το 2005 

εφαρµόστηκε το πρόγραµµα ΕΥΑ, το οποίο απευθυνόταν σε γυναίκες πρόσφυγες, αιτούσες 

άσυλο ή διαµένουσες στην Ελλάδα µε ανθρωπιστικό καθεστώς και τους πρόσφερε µαθήµατα 

χειροτεχνίας, αυτοάµυνας, αυτοβοήθειας, αισθητικής και batik. Ένας από τους σκοπούς των 

µαθηµάτων γλώσσας είναι και η ενίσχυση της δυνατότητας όσων είναι γονείς να 

παρακολουθούν την πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο (www.cityofathens.gr). Αυτό είναι 

πάρα πολύ σηµαντικό για την επίτευξη των στόχων της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που 

επιβάλει τη συµµετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, ο ∆ήµος έχει 

οργανώσει σεµινάρια διαπολιτισµικής προσέγγισης για διοικητικούς υπαλλήλους που 

εξυπηρετούν µετανάστες και πρόσφυγες, το οποίο παρακολούθησαν 119 υπάλληλοι 

συµπεριλαµβανοµένων και υπαλλήλων του ∆ήµου (www.cityofathens.gr).  

Τέλος, µε τη συνεργασία του ραδιοφωνικού σταθµού του ∆ήµου λειτουργεί 

ξενόγλωσσο ραδιοφωνικό πρόγραµµα (Athens International Radio 104,4), µια υπηρεσία για 

τους αλλοδαπούς της πρωτεύουσας. Συγκεκριµένα, καθηµερινά µεταδίδονται εκποµπές στα 

αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ισπανικά, ιταλικά, αραβικά, αλβανικά και ρωσικά, καθώς και 

εβδοµαδιαία στα βουλγάρικα, ρουµάνικα, πολωνικά και στα φιλιππινέζικα 

(www.cityofathens.gr). 

Παράλληλα στο ∆ήµο λειτουργεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 

ονοµασία «Παιδικοί Σταθµοί». Εκτός από τις λοιπές διοικητικές υπηρεσίες σε αυτό υπάγεται 

και αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι του οποίου επισκέπτονται σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα τους Παιδικούς Σταθµούς και το οποίο συνεργάζεται µε τη 

∆ιεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών και τις Προϊστάµενες Βρεφονηπιακών Σταθµών, µε 

σκοπό την επισήµανση των κυριότερων προβληµάτων που αφορούν τα παιδιά και τους 

γονείς. Ειδικότερα παρεµβαίνει στην επίλυση κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν γονείς και παιδιά, όπως διάζευξη, µονογονεϊκότητα, προβλήµατα σχέσεων, 

ένταξης και προσαρµογής, ρατσισµού και ξενοφοβίας, σε συνεργασία µε τους γονείς. Πολύ 

σηµαντική είναι η λειτουργία αυτού του τµήµατος ως ερευνητικού φορέα, αφού 
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πραγµατοποιεί έρευνες σε θέµατα που άπτονται της λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών και 

της οµάδας-στόχου είτε πρόκειται για οικογένεια είτε ακόµη για το παιδαγωγικό προσωπικό, 

όπως ενδεικτικά σε θέµατα διαπολιτισµικότητας, µονογονεϊκών οικογενειών και κοινωνικών 

προβληµάτων που απασχολούν το θεσµό της οικογένειας στη σύγχρονη εποχή ή σε 

οποιοδήποτε άλλο θέµα κριθεί ότι άπτεται των ενδιαφερόντων και χρήζει έρευνας από το 

Τµήµα (www.cityofathens.gr). 

Ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας της Αθήνας αναδεικνύεται από τους παιδικούς 

σταθµούς του ∆ήµου Αθηναίων που φιλοξενούν σε ποσοστό 25% παιδιά από άλλες χώρες, 

ενώ πριν από δύο χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν µόνο 5%. Συγκεκριµένα, εντός των ορίων 

του ∆ήµου Αθηναίων λειτουργούν 93 παιδικοί σταθµοί που υποδέχονται παιδιά ηλικίας 18 

µηνών έως 6 ετών. Οι σταθµοί αυτοί προσφέρουν υψηλής ποιότητας παρεχόµενες υπηρεσίες 

µε προσιτό κόστος ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες απαλλάσσονται από αυτό. 

Στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς έχουν πρόσβαση και τα παιδιά των µεταναστών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο ανακαινισµένος 52ος παιδικός σταθµός στο Νέο 

Κόσµο που υποδέχεται παιδιά από 15 διαφορετικές χώρες. Ο σταθµός φιλοξενεί συνολικά 

100 παιδιά, από τα οποία τα 80 προέρχονται από ξένες χώρες όπως Ιράν, Ιράκ, Πακιστάν, 

Αλβανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ουκρανία, Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες κ.ά.(www.cityofathens.gr) 

Επιπλέον, σηµαντική είναι και η προσφορά υπηρεσιών του ∆ήµου στα γυµνάσια και 

στα λύκεια της περιφέρειάς του. Έτσι, στις αρµοδιότητες του ∆ήµου περιλαµβάνονται κυρίως 

οι συντηρήσεις και επισκευές όλων των σχολικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου Αθηναίων, 

αλλά και γενικότερα παρεµβάσεις που φθάνουν µέχρι την ανέγερση νέων σχολικών µονάδων 

(www.cityofathens.gr). 

Στο πλαίσιο των διοικητικών υπηρεσιών του ∆ήµου λειτουργεί και η ∆ιεύθυνση 

Σχολικής Μέριµνας που είναι αρµόδια για την επίλυση προβληµάτων σχετικών µε τα σχολικά 

κτίρια του ∆ήµου Αθηναίων και γενικότερα τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την χωρίς 

προβλήµατα λειτουργία των σχολικών µονάδων. Αποτελείται από τα εξής τµήµατα: α) Τµήµα 

Μελετών, β) Τµήµα Κατασκευών και Συντηρήσεων, γ) Τµήµα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης και 

δ) Τµήµα Υποστήριξης ∆ηµοτικών Επιτροπών Παιδείας (∆ΕΠ), Σχολικών Επιτροπών (ΣΕ) 

και Γραµµατείας. Στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης περιλαµβάνονται οι συντηρήσεις και 

επισκευές όλων των σχολικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου Αθηναίων, αλλά και γενικότερα 

παρεµβάσεις που φθάνουν µέχρι την ανέγερση νέων σχολικών µονάδων. Επίσης τηρεί αρχεία 

διάρθρωσης και λειτουργίας των σχολείων και διοργανώνει σεµινάρια, εκθέσεις και 

εκδηλώσεις όπως και διαγωνισµούς για την προώθηση της άµιλλας µεταξύ των µελών της 

µαθητικής κοινότητας (www.cityofathens.gr) 
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Από τα παραπάνω τµήµατα σκόπιµο κρίνεται να αναφερθούν συνοπτικά οι 

αρµοδιότητες του Τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης και του Τµήµατος Υποστήριξης 

∆ηµοτικών Επιτροπών Παιδείας, Σχολικών Επιτροπών και Γραµµατείας καθώς αυτά 

αποτελούν και το δεσµό µεταξύ του ∆ήµου και των σχολικών µονάδων. Συγκεκριµένα, το 

πρώτο είναι υπεύθυνο για την τήρηση των στοιχείων διάρθρωσης και λειτουργίας των 

σχολείων, εισηγείται στις ∆ηµοτικές Επιτροπές για την µεταστέγαση σχολείων, 

παρακολουθεί την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας  εκείνων που στεγάζονται σε µισθωµένα 

κτίρια, µεριµνά για την έγκαιρη διάθεση πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για δαπάνες 

λειτουργικές, µικροεπισκευών και για πάσης άλλης φύσεως που διατίθενται στις Σχολικές 

Επιτροπές και παρακολουθεί, ελέγχει και τηρεί αρχείο των απολογισµών των Σχολικών 

Επιτροπών (www.cityofathens.gr) 

Το δεύτερο, εκτός από τη γραµµατειακή υποστήριξη που προσφέρει στο σύνολο της 

∆ιεύθυνσης, καταγράφει τις κάθε φύσεως ανάγκες των σχολείων, προωθεί τα αιτήµατα προς 

τις αντίστοιχες υπηρεσίες και φορείς και ενηµερώνει τα σχολεία για την πορεία εφαρµογής 

τους. Επιπλέον προωθεί και αναπτύσσει τις σχέσεις συνεργασίας ∆ήµου, ∆ηµοτικών 

Επιτροπών Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών µε Κρατικές Υπηρεσίες  Ιδρύµατα 

Οργανισµούς και Κρατικές Επιχειρήσεις και οργανώνει και συντηρεί σύστηµα άµεσης 

επικοινωνίας της ∆ιεύθυνσης µε τις ∆ΕΠ και ΣΕ (www.cityofathens.gr). 

Εντός των ορίων του ∆ήµου Αθηναίων λειτουργούν δύο µόνο διαπολιτισµικά 

σχολεία, όπως αυτά έχουν ορισθεί από το σχετικό νόµο: το 87ο ∆ηµοτικό σχολείο Αθηνών 

και το 2ο Γυµνάσιο Αθηνών (Βλάχος 2004). 

Το 87ο ∆ηµοτικό σχολείο Αθηνών: Το σχολείο αυτό βρίσκεται στην οδό Ορφέως 58 

στο Βοτανικό και µετετράπει σε διαπολιτισµικό µε σχετική Υπουργική Απόφαση 

(Φ.10/221/Γ1/1236 ΦΕΚ 274 Τ. Β’/17.9.96). Κατά το σχολικό έτος 2006-2007 φοιτούσαν σε 

αυτό 90 παιδιά εκ των οποίων το 14% ήταν παιδιά αλλοδαπών καταγόµενα κυρίως από 

Αλβανία και Ρουµανία. Τα υπόλοιπα ήταν παιδιά Ελλήνων µουσουλµάνων σε ποσοστό 66% 

και Ελλήνων χριστιανών ορθοδόξων (20%). Φροντιστηριακά τµήµατα και τάξεις υποδοχής 

κατά το σχολικό αυτό έτος δεν λειτούργησαν κυρίως λόγω της χαµηλής συµµετοχής και της 

αδυναµίας να δηµιουργηθεί τµήµα12. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει λεπτοµερώς τη σύνθεση 

των τάξεων του σχολείου αυτού. 

 

 

                                                 
12 Τα στοιχεία παραχωρήθηκαν ευγενικά από τον  ∆ιευθυντή του σχολείου κατά το έτος 2006-2007. 
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Πίνακας 6: ∆υναµολόγιο µαθητών 87
ου

 ∆ηµοτικού σχολείου  για το σχολικό έτος 2006-2007 

ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Χ.Ο. 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α’ ΤΑΞΗ 12 (86%) 2 (14%) - 14 

Β’ ΤΑΞΗ 14 (67%) 3 (14%) 4 (19%) 21 

Γ’ ΤΑΞΗ 6 (46%) 2 (15%) 5 (39%) 13 

∆’ ΤΑΞΗ 2 (33%) 3 (50%) 1 (17%) 6 

Ε’ ΤΑΞΗ 16 (73%) 2 (9%) 4(18%) 22 

ΣΤ’ ΤΑΞΗ 9 (64%) 1 (7%) 4(29%) 14 

ΣΥΝΟΛΟ 59 (66%) 13 (14%) 18 (20%) 90 

Πηγή: ∆ιεύθυνση 87ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών 

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στην Α΄ τάξη στο προηγούµενο σχολικό έτος δεν 

υπήρξε εγγραφή µαθητή µε γονείς Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους καθώς και ότι το 

ποσοστό των αλλοδαπών µαθητών είναι γενικά χαµηλό ενώ υψηλό είναι αυτό των παιδιών µε 

Έλληνες µουσουλµάνους γονείς. Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται για ένα διαπολιτισµικό 

σχολείο µε τη συνήθη έννοια, αφού τα παιδιά των µεταναστών αποτελούν τη µειοψηφία. 

Το 2ο Γυµνάσιο Αθηνών: Το Γυµνάσιο αυτό βρίσκεται στην οδό Σουρµελή και Μάγερ 

στην πλατεία Βάθης και ονοµάστηκε και αυτό διαπολιτισµικό µε Υπουργική Απόφαση 

(∆4/461 ΦΕΚ. 1336 τ.Β΄ /15.10.2001) όπως και τα υπόλοιπα διαπολιτισµικά σχολεία που 

λειτουργούν στη χώρα. Κατά το σχολικό έτος 2006-2007 φοίτησαν στο σχολείο αυτό 205 

µαθητές από 17 διαφορετικές χώρες (82% παιδιά αλλοδαπών και 18% παιδιά Ελλήνων). 

Κάθε τάξη αποτελείτο από τρία τµήµατα. Συγκεκριµένα στην Α΄ Γυµνασίου το 81% των 

µαθητών ήταν αλλοδαποί καταγόµενοι κυρίως από την Αλβανία και λιγότερο από τη 

Βουλγαρία, τη Μολδαβία, την Κίνα, την Ουκρανία κά. και το υπόλοιπο 19% ήταν Έλληνες. 

Στη Β΄ Γυµνασίου το ποσοστό των αλλοδαπών µαθητών αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο 

αριθµός των Αλβανών µαθητών και µειώνεται αυτός των Ελλήνων, ενώ η αντιπροσώπευση 

των χωρών καταγωγής παραµένει η ίδια. Στην Γ΄ Γυµνασίου το ποσοστό των αλλοδαπών 

µαθητών βρίσκεται στο 79,5% µε σηµαντική µείωση του αριθµού των Αλβανών µαθητών και 

διατήρηση του αριθµού µαθητών από άλλες εθνικότητες συµπεριλαµβανοµένων και των 

Ελλήνων. Τέλος, στο σχολείο κατά το ίδιο σχολικό έτος λειτούργησαν και τάξεις υποδοχής 

και φροντιστηριακά τµήµατα για την υποστήριξη των παιδιών των µεταναστών13. Ο πίνακας 

που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία. 

 

                                                 
13 Τα στοιχεία παραχωρήθηκαν ευγενικά από την  ∆ιευθύντρια του σχολείου κατά το έτος 2006-2007. 
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Πίνακας 7: ∆υναµολόγιο µαθητών 2
ου

 Γυµνασίου για το σχολικό έτος 2006-2007 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
Α 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Β 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Γ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΛΒΑΝΙΑ 25 (33,75%) 32 (48%) 21 (32,8%) 78 (38%) 

ΕΛΛΑ∆Α 14 (19%) 9 (13%) 13 (20,3%) 36 (17,5%) 

ΠΟΛΩΝΙΑ 4 (5,4%) 2 (3%) 1 (1,6%) 7 (3,5%) 

ΓΕΩΡΓΙΑ 3 (4,05%) 2 (3%) 1 (1,6%) 6 (3%) 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 7 (9,45%) 7 (10,5%) 7 (10,8%) 21 (10%) 

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 5 (6,75%) 3 (4,5%) 3 (4,7%) 11 (5,5%) 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3 (4,05%) 5 (7,5%) 5 (7,8%) 13 (6,5%) 

ΚΙΝΑ 5 (6,75%) - - 5 (2,5%) 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 1 (1,35%) - - 1 (0,5%) 

ΙΡΑΝ 1 (1,35%) 1 (1,5%) - 1 (0,5%) 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 5 (6,75%) 4 (6%) 8 (12,5%) 17 (8,5%) 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1 (1,35%) - - 1 (0,5%) 

ΒΙΕΤΝΑΜ - 1 (1,5%) - 1 (0,5%) 

ΡΩΣΙΑ - 1 (1,5%) 2 (3,1%) 3 (1,5%) 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ - - 1 (1,6%) 1 (0,5%) 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - - 1 (1,6%) 1 (0,5%) 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ - - 1 (1,6%) 1 (0,5%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΛΛΟ∆. 60 (81%) 58 (87%) 51 (79,5%) 

169 

(84,5%) 

ΕΛΛΗΝΕΣ 14 (19%) 9 (13%) 13 (20,5%) 36 (15,5%) 

Πηγή: ∆ιεύθυνση 2ου Γυµνασίου Αθηνών 
Τέλος, στο ∆ήµο λειτουργούν 7 ∆ηµοτικές Επιτροπές Παιδείας για κάθε ένα από τα 

διαµερίσµατα του ∆ήµου και πάνω από 220 Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες σύµφωνα µε τις 

αρµοδιότητες που τους παραχωρεί ο σχετικός νόµος και ο Κ.∆.Κ. αντίστοιχα, 

δραστηριοποιούνται για την υλοποίηση των δράσεων που αναλαµβάνει ο ∆ήµος 14.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω δεδοµένα µπορεί κανείς να βγάλει τα εξής 

συµπεράσµατα σχετικά µε τη δράση του ∆ήµου Αθηναίων στον τοµέα της εκπαίδευσης. Κατ’ 

αρχάς είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι αναγνωρίζεται πλέον ο µετανάστης ως κοµµάτι της 

κοινωνίας και η εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών του γίνεται κεντρικός στόχος της 

                                                 
14 Τα στοιχεία δόθηκαν από το Τµήµα Υποστήριξης ∆ΕΠ και ΣΕ και Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Σχολικής 
Μέριµνας που λειτουργεί στο ∆ήµο. 



 57

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό φαίνεται από τον ικανοποιητικό αριθµό υπηρεσιών που 

απευθύνονται στους µετανάστες. Επιπλέον δίνεται η δέουσα σηµασία στη 

διαπολιτισµικότητα και γίνεται αποδεκτή η συµβολή της στην αρµονική συµβίωση των 

πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµος διοργάνωσε σεµινάρια για τους υπαλλήλους µε το θέµα 

αυτό και ίδρυσε σχετικό κέντρο. Παράλληλα εξαντλεί τις δυνατότητες που του παρέχουν 

τόσο ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων όσο και η σχετική νοµοθεσία για συµµετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η δράση του για την επαρκή κάλυψη των κτιριακών αναγκών των 

σχολικών µονάδων είναι ιδιαίτερα έντονη και η µέριµνα για την εξυπηρέτηση των διαφόρων 

φορέων επικοινωνίας µε τα σχολεία όπως οι σχολικές επιτροπές φαίνεται πως αποτελεί 

βασική επιδίωξη του ∆ήµου. Επωφελούµενα από τις σχετικές ενέργειες είναι ασφαλώς και τα 

λιγοστά διαπολιτισµικά σχολεία που λειτουργούν εντός των ορίων του. 

Ωστόσο, η συµµετοχή του σε ουσιαστικό επίπεδο όπως είναι η διαµόρφωση των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη. Γι’ αυτό, βέβαια, δεν ευθύνεται 

ο ∆ήµος αλλά η ίδια η δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας µας που δεν επιτρέπει 

τέτοιου είδους παρεµβάσεις. Η κατάσταση αυτή έχει αντίκτυπο και στα διαπολιτισµικά 

σχολεία, τα οποία έχουν και ιδιαίτερες ανάγκες που πιθανόν να αντιµετωπίζονταν 

αποτελεσµατικότερα σε τοπικό επίπεδο. Εκτός αυτού παρουσιάζεται δυσαναλογία µεταξύ του 

ποσοστού των παιδιών των µεταναστών που πηγαίνουν στους παιδικούς σταθµούς και του 

αριθµού των διαπολιτισµικών σχολείων εντός του ∆ήµου Αθηναίων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα 

µε τα στοιχεία του ∆ήµου το ποσοστό αυτό είναι 25% επί του συνόλου των παιδιών. Είναι 

απορίας άξιο, λοιπόν, γιατί στο ∆ήµο Αθηναίων λειτουργεί µόνο ένα δηµοτικό και ένα 

γυµνάσιο και κανένα λύκειο µε διαπολιτισµικό προσανατολισµό µε δεδοµένη την τόσο 

έντονη παρουσία παιδιών από άλλες χώρες. Η ευθύνη του ∆ήµου στο πρόβληµα αυτό δεν 

είναι βασική καθώς η αναγνώριση ή η δηµιουργία διαπολιτισµικών σχολείων ρυθµίζεται 

κεντρικά. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να θεωρηθεί εντελώς αµέτοχος, αφού η δύναµη της 

επιρροής του θα µπορούσε να επιδράσει θετικά για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. 

Η παραπάνω απορία δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι γίνεται αποδεκτός ο 

διαχωρισµός των σχολείων σε διαπολιτισµικά και µη και συνεπώς ο διαχωρισµός µεταξύ 

αλλοδαπών και γηγενών µαθητών. Επειδή, όµως, η κατάσταση έτσι έχει και δεν φαίνεται ότι 

θα αλλάξει σύντοµα, τα υπάρχοντα διαπολιτισµικά σχολεία παρά τις ελλείψεις τους 

αποτελούν τις µόνες νησίδες που τα παιδιά λειτουργούν σε περιβάλλον όπου γίνεται 

προσπάθεια εφαρµογής της διαπολιτισµικής εκπαιδευτικής προσέγγισης. Σ’ αυτό το πλαίσιο 

διαµορφώνεται και το ερώτηµα σχετικά µε τον µικρό αριθµό διαπολιτισµικών σχολείων στο 

∆ήµο Αθηναίων. 
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Τα δεδοµένα της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας περιλαµβάνουν έναν 

εκπαιδευτικό σε µία τάξη µε µαθητές που έχουν διαφορετικές πρώτες γλώσσες και τις οποίες 

ο εκπαιδευτικός κατά πάσα πιθανότητα δεν γνωρίζει. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει µόνο την 

ελληνική γλώσσα και τη χρησιµοποιεί για να διδάξει τα άλλα γνωστικά αντικείµενα, ενώ το 

ζητούµενο είναι η ακαδηµαϊκή επίδοση, πράγµα που ελέγχεται περιοδικά µέσω των 

εξετάσεων (www.imepo.gr). Η εικόνα αυτή πολλές φορές περιγράφει και τις τάξεις των 

διαπολιτισµικών σχολείων. 

Η κατάσταση αυτή σαφώς και δεν αποτελεί αυτό που θα όφειλε να είναι η 

διαπολιτισµική εκπαίδευση στη χώρα µας από τη στιγµή µάλιστα που είναι και νοµοθετικά 

κατοχυρωµένη. Χρειάζεται, λοιπόν, να ληφθούν κατάλληλα µέτρα, τα οποία θα στοχεύουν 

στην προώθηση της διαπολιτισµικότητας στο σχολικό περιβάλλον τόσο µέσω της βελτίωσης 

της σχολικής υποδοµής και λειτουργίας καθώς και του σχολικού προγράµµατος όσο και µέσω 

της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς. Αυτονόητο 

είναι ότι το πρώτο και σηµαντικότερο µέτρο είναι η εφαρµογή των αρχών της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σε όλα τα σχολεία και όχι µόνο στα διαπολιτισµικά. Σε ένα 

τέτοιο εκπαιδευτικό σύστηµα θα είχαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα οι παρακάτω 

προτάσεις. 

Συγκεκριµένα και ξεκινώντας από τη σχολική υποδοµή, θεωρείται πολύ σηµαντικό  

να διατίθεται άρτιος παιδαγωγικός εξοπλισµός καθώς και εποπτικά και διδακτικά υλικά 

(Κατέβας 1998), έντυπα και οπτικοακουστικά (Λάγιος et al 2007), που δεν θα έχουν αρνητική 

επίδραση στο γνωστικό, συναισθηµατικό και πολιτισµικό επίπεδο του µειονοτικού µαθητή. 

Παράδειγµα οπτικού υλικού είναι οι εικόνες που τονίζουν σηµαντικά γεγονότα και στοιχεία 

από την πολιτιστική, κοινωνική και ιστορική ζωή της εθνοτικής οµάδας και οι οποίες 

µπορούν να αποτελέσουν εκπαιδευτικό υλικό που έχει ευνοϊκή επίδραση στους µειονοτικούς 

και στους γηγενείς µαθητές του σχολείου (Κατέβας 1998). Απαραίτητη είναι και η ύπαρξη 

σχολικής βιβλιοθήκης η οποία θα διαθέτει βιβλία από τις χώρες καταγωγής των µαθητών στη 

γλώσσα τους ή σε µετάφραση (www.imepo.gr). Στη δηµιουργία της θα µπορούσε να 

συµβάλει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση κυρίως χρηµατοδοτώντας την αγορά των βιβλίων 

αυτών. 

Ως προς τη λειτουργία τους, οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί πρέπει να προφυλαχθούν 

από όλες τις εξωτερικές πιέσεις και να προικισθούν µε πραγµατική αυτονοµία, δηλαδή µε την 
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εξουσία να καθορίζουν οι ίδιοι τους στόχους τους (Μπουρντιέ). Εκτός αυτού, η ενίσχυση των 

αρµοδιοτήτων τους θα τους επιτρέπει να επιλύουν τα προβλήµατα που προκύπτουν 

εσωτερικά χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε εκτός του σχολείου δοµές, ενώ θα µπορούν 

να οργανώνουν και να υλοποιούν επιτυχέστερα παιδαγωγικά προγράµµατα, να αξιοποιούν 

και να αξιολογούν ορθότερα τις επαγγελµατικές ικανότητες των εκπαιδευτικών και των 

συνεργατών τους και να συγκεκριµενοποιούν τους γενικότερους στόχους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας σε ατοµικούς στόχους που προσαρµόζονται εύκολα ανάλογα µε τις ανάγκες του 

κάθε µαθητή (Σούλης 2002). 

Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα θα είχε και η συµµετοχή των σχολείων σε ευρωπαϊκά 

προγράµµατα όπως το Comenius το οποίο εντάσσεται στο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την ∆ια Βίου Μάθηση και επωφελούµενοι του οποίου είναι οι µαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί και τα άτοµα εκείνα που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση και παροχή της 

εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα (κεντρικό ή τοπικό). Σκοπός του είναι να κατανοήσουν οι 

µαθητές και το διδακτικό προσωπικό την ποικιλοµορφία των ευρωπαϊκών πολιτισµών και την 

αξία που αυτοί έχουν, ενώ στοχεύει στην αύξηση της κινητικότητας των µαθητών και των 

καθηγητών µέσω ανταλλαγών, στην ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των σχολείων των 

κρατών-µελών, στη βελτίωση της ποιότητας των παιδαγωγικών σπουδών και στην παροχή 

υποστήριξης για τη δηµιουργία νέων προσεγγίσεων στην παιδαγωγική και στη διοίκηση των 

σχολικών µονάδων (http://ec.europa.eu).  

Ένα άλλο σηµείο που χρειάζεται βελτίωση ώστε να καταστεί η εκπαίδευση των 

παιδιών των µεταναστών πιο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία των υπαρχόντων τάξεων 

υποδοχής και των φροντιστηριακών τµηµάτων. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να υπάρξει για τον 

έγκαιρο προγραµµατισµό της λειτουργίας αυτών των υποστηρικτικών δοµών καθώς και για 

την έγκαιρη εξασφάλιση του διδακτικού υλικού, ενώ η ανάθεσή τους πρέπει να γίνεται σε 

µόνιµο, έµπειρο προσωπικό που θα έχει τη σχετική επιµόρφωση και τα ανάλογα οικονοµικά 

κίνητρα. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη εκτίµηση του επιπέδου 

του αλλοδαπού µαθητή, όχι µόνο των γνώσεών του στην ελληνική γλώσσα αλλά και αυτών 

που απέκτησε σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα στο σχολείο της χώρας καταγωγής του. Τέλος, 

απαιτείται ακριβής προγραµµατισµός και στοχοθεσία της διδασκαλίας µε συγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα έτσι ώστε ο αλλοδαπός µαθητής να γνωρίζει το επίπεδο που θα πρέπει να 

αποκτήσει για να περάσει στην κανονική τάξη (Νικολάου 2000). 

Παράλληλα, η αξιολόγηση των µαθητών, αλλοδαπών και γηγενών, οφείλει στο 

πλαίσιο της διαπολιτισµικής προσέγγισης να αλλάξει στόχο και να κατευθυνθεί προς τον 

πολλαπλασιασµό των ευκαιριών για τα παιδιά και όχι τη µείωσή τους. Ειδικότερα, πρέπει να 
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ελαχιστοποιηθούν τα αρνητικά αποτελέσµατά της µε κυριότερο αυτό του στιγµατισµού των 

παιδιών που λαµβάνουν χαµηλή αξιολόγηση πράγµα που τα εγκλείει στο φαύλο κύκλο της 

αποτυχίας. Η παραπάνω κατάσταση επηρεάζει περισσότερο τους εφήβους και ιδιαίτερα τους 

αλλοδαπούς εφήβους που µπορεί να αισθανθούν απογοήτευση, παραίτηση ή και απελπισία. 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν διαρκώς στο µυαλό τους ότι κρίνουν µια πολύ 

συγκεκριµένη και µερική επίδοση και όχι τη συνολική ουσία ή φύση µιας προσωπικότητας 

(Μπουρντιέ). 

Σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών, αυτό πρέπει να στοχεύει στην καλή γνώση της 

ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε ο αλλοδαπός µαθητής να µπορεί να λειτουργήσει 

συναγωνιστικά µε τους Έλληνες συµµαθητές του και να εξελιχθεί στο πλαίσιο της ελληνικής 

κοινωνίας. Παράλληλα, ωστόσο, πρέπει να διδάσκεται και τη µητρική του γλώσσα πράγµα 

που θα τον βοηθήσει να διατηρήσει το δεσµό µε τον πολιτισµό καταγωγής του και µε τις 

ρίζες του.  

Η διαπολιτισµική αγωγή επιβάλλει την απαίτηση για διγλωσσία, η οποία δε βρίσκει 

ολοκλήρωση µόνο µε το να εµφανίζεται η γλώσσα της µειονότητας στο πρόγραµµα αλλά 

ολοκληρώνεται όταν εµφανίζεται και έχει, ταυτόχρονα, τη σηµασία της γλωσσικής 

συνάντησης για τα παιδιά της πλειοψηφίας. Σκοπός της δίγλωσσης εκπαίδευσης για τη 

µειονότητα αποτελεί η δραστηριότητα σε δύο κουλτούρες και για την πλειοψηφία η 

προσέγγιση και η αποδοχή της κουλτούρας της µειονότητας (Λάγιος et al 2007). Είναι προς 

εξέταση το ζήτηµα της µειονοτικής γλώσσας που τελικά θα διδάσκεται, καθώς οι τάξεις 

αποτελούνται από µαθητές πολλών εθνικοτήτων. Μια πρόταση είναι να διδάσκεται η γλώσσα 

της µειονότητας µε τη µεγαλύτερη παρουσία µέσα στην τάξη ή αυτή που θα συµφωνηθεί από 

τους εκπαιδευτικούς και τον σύλλογο γονέων. Στο  ίδιο πλαίσιο, τα παραδοσιακά µαθήµατα, 

όπως η αισθητική αγωγή, η λογοτεχνία, η ιστορία και η γεωγραφία, επιβάλλεται να 

εµπλουτιστούν µε διαπολιτισµικά στοιχεία ώστε να αναδειχθεί η πολιτισµική παράδοση του 

µειονοτικού µαθητή ως αντικείµενο µε δυναµική µορφωτική και γνωστική αξία (Κατέβας 

1998). 

Καθώς ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία της 

διαπολιτισµικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιβεβληµένη είναι και η επιµόρφωσή του σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα σε µια σειρά ειδικών ζητηµάτων σχετικά µε την υλοποίηση των 

στόχων της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης όπως και σε θέµατα γλωσσικής συνειδητοποίησης, 

πολιτισµικής ταυτότητας αλλά και σε βασικές αρχές των γλωσσών των µαθητών τους και σε 

θέµατα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (www.imepo.gr). Τέτοιου είδους 

σεµινάρια είναι δυνατόν να διοργανώνονται και µε πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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σε συνεργασία µε κάποιο ή κάποια από τα µορφωτικά ιδρύµατα της χώρας. Ιδιαίτερα 

χρήσιµη θα ήταν και η δηµιουργία δικτυακού κόµβου µε αναρτηµένο και εύκολα προσβάσιµο 

θεωρητικό και επιµορφωτικό υλικό σχετικό µε τα παραπάνω ζητήµατα καθώς και η παροχή 

βιβλιογραφίας, σύνδεσης µε βιβλιοθήκες, επιστηµονικά εργαστήρια και άλλους δικτυακούς 

κόµβους. Στήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους θα αποτελούσε και η θεσµοθέτηση 

Συµβούλου ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής (www.imepo.gr), ο οποίος θα διαθέτει τα απαραίτητα 

προσόντα για τη θέση αυτή και µε τις γνώσεις του και την πείρα του θα κατευθύνει τους 

εκπαιδευτικούς προς την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους. 

Ακόµα, εφόσον είναι δυνατή, θετικά αποτελέσµατα θα µπορούσε να έχει και η 

στελέχωση του σχολείου µε κάποιον εκπαιδευτικό από το χώρο της µειονότητας, ο οποίος θα 

µπορούσε να προσφέρει πληροφορίες για το ξένο εκπαιδευτικό σύστηµα και τη διδασκαλία 

της µητρικής γλώσσας. Εκτός αυτού, έτσι δίνεται στο παιδί η ευκαιρία να διαπιστώσει 

έµπρακτα την αντιρατσιστική και διαπολιτισµική πολιτική της χώρας, αφού στο πρόσωπο του 

εκπαιδευτικού αυτού αναγνωρίζει τον οµοεθνή του που έχει τη δυνατότητα να 

σταδιοδροµήσει στην ξένη χώρα. Ωστόσο, η εκπαίδευση και τα προσόντα του πρέπει να είναι 

ισότιµα µε αυτά των άλλων εκπαιδευτικών (Κατέβας 1998). 

Τέλος, η συνεργασία του σχολείου µε τη µειονοτική οικογένεια αφενός επιτρέπει στο 

σχολείο να σχηµατίσει ακριβή εικόνα για το κοινωνικό και πολιτισµικό κεφάλαιο του µαθητή 

και αφετέρου δίνει την ευκαιρία στους γονείς να ενσωµατωθούν στην κοινωνία της χώρας 

που τους φιλοξενεί (Κατέβας 1998). Για την προώθηση του στόχου της ένταξης των παιδιών 

των µεταναστών στη σχολική τάξη αλλά και τη γνωριµία των γηγενών µε τον πολιτισµό των 

αλλοδαπών συµµαθητών τους χρήσιµη είναι η αξιοποίηση των γονιών των δίγλωσσων 

µαθητών σε δηµιουργικές δραστηριότητες αλλά και στο µάθηµα της γλώσσας ως πρότυπα 

φυσικών οµιλητών όπως για παράδειγµα κατά τη διήγηση µιας ιστορίας στη γλώσσα τους 

έχοντας ως µεταφραστές τα παιδιά τους (www.imepo.gr). Συµπληρωµατικά, θα µπορούσαν 

να συµµετέχουν γνωµοδοτικά και στο σχεδιασµό των σχολικών δραστηριοτήτων πράγµα που 

θα είχε ευνοϊκή επίπτωση στην αρτιότητα του προγραµµατισµού και στη δηµιουργία 

κλίµατος εµπιστοσύνης και ασφάλειας σε όλη τη µειονότητα. Η συµµετοχή τους, πολύ 

περισσότερο, δηµιουργεί στα παιδιά τους την εντύπωση ότι η χώρα υποδοχής τους 

αναγνωρίζει το δικαίωµα να καθορίζουν το είδος της πολιτισµικής τους εκπαίδευσης άτοµα 

που γνωρίζουν τον πολιτισµό τους (Κατέβας 1998). 

Η είσοδος των αλλοδαπών µαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν πρέπει 

να αντιµετωπίζεται ως ένα πρόβληµα αλλά ως µια εξαιρετική ευκαιρία για 

επαναπροσδιορισµό του ρόλου του σχολείου και ουσιαστική αναγέννησή του, µε την 
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επιστροφή στην ανθρωπιστική του βάση και αφετηρία. Έτσι τα διαπολιτισµικά σχολεία δεν 

πρέπει να περιορίζονται στα λιγοστά που φέρουν αυτό το χαρακτηρισµό. Κάθε ελληνικό 

σχολείο πρέπει να είναι διαπολιτισµικό (Νικολάου 2000). Μόνο έτσι, όλα τα παιδιά θα 

µάθουν να συµβιώνουν αρµονικά στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας όπως είναι η 

ελληνική.  

Εξέχουσα σηµασία για την επίτευξη του παραπάνω στόχου αλλά και του στόχου της 

οµαλής κοινωνικής ένταξης των παιδιών των µεταναστών έχει η σχέση αλληλεπίδρασης 

µεταξύ εκπαιδευτικού οργανισµού και κοινωνίας που είναι ουσιαστική και αναγκαία (Ρες). 

Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα και να αναπτυχθούν 

πρωτοβουλίες τόσο από την πλευρά του Κράτους όσο και από την πλευρά των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα µέτρα αυτά θα στοχεύουν στην πιο ενεργή συµµετοχή των ΟΤΑ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στη διαπολιτισµική εκπαίδευση. 

Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στους τοµείς δράσης που µπορούν να αποτελέσουν 

το σηµείο συνάντησης του εκπαιδευτικού οργανισµού µε την τοπική κοινωνία µε στόχο την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα έχουν ως αντικείµενο την αρτιότερη 

εµπέδωση της γνώσης και τη γνωριµία µε τις πτυχές της κοινωνικής τοπικής ζωής και της 

τοπικής ιστορίας αλλά και τη δηµιουργία στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών που να 

ανταποκρίνονται στο δηµοκρατικό τρόπο συµβίωσης και στην προαγωγή της τοπικής 

δηµοκρατίας. Τέτοιους τοµείς µπορούν να αποτελέσουν ο πολιτισµός, ο αθλητισµός, οι 

δραστηριότητες τοπικού ενδιαφέροντος, η επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οργανισµού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ιστορία του κ.ά. (Ρες). 

Για να επιτευχθεί, ωστόσο, η παραπάνω συνάντηση απαιτούνται συγκεκριµένες 

µεταρρυθµίσεις του τρόπου οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά και 

του τρόπου που η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιλαµβάνεται το ρόλο της στα εκπαιδευτικά 

ζητήµατα. Καταρχάς, απαραίτητη είναι η µεταβίβαση της διαρθρωτικής και οργανωτικής 

ευθύνης για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο. Οι πόλεις 

και οι τοπικές κοινωνίες χρειάζεται να µπορούν να ιδρύουν και να οργανώνουν τα δικά τους 

σχολικά συστήµατα. Η τοπική κοινωνία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να 

προσλαµβάνει τους καλύτερους δυνατούς διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς και 

να απολύει, εννοείται, τους χειρότερους, να αποφασίζει για τα σχολικά προγράµµατα, να 

διεξάγει εκπαιδευτικά πειράµατα σε αναζήτηση της άριστης απόδοσης και να είναι υπόλογη 

έναντι των πολιτών για την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρει στα παιδιά τους 

(http://freeschool.gr). Η δυνατότητα αυτή θα έχει θετικά αποτελέσµατα συγκεκριµένα και στη 

λειτουργία των διαπολιτισµικών σχολείων. Εξάλλου αυτή κατοχυρώνεται και νοµοθετικά µε 
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το νόµο 2413/1996 που προβλέπει την ίδρυση διαπολιτισµικών σχολείων επ’ ονόµατι της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων αποτελεί η παροχή 

κινήτρων στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την πλευρά της πολιτείας όπως και 

των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών τους (http://freeschool.gr). 

Πρέπει, λοιπόν, να διευρυνθεί το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης για την παιδεία αλλά 

και να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για την πλήρη αξιοποίηση χορηγιών και εθελοντικών 

προσφορών από κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς, το οποίο θα αποδεσµεύει το σχολείο 

από την αναζήτηση πόρων χρηµατοδότησης των δράσεων των µαθητών και θα συµβάλλει 

παράλληλα στη σύνδεση του σχολείου µε την τοπική κοινωνία και οικονοµία (Μπέσιλα-Βήκα 

και Κατσαρός 2006). Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αναπτύσσονται απρόσκοπτα πολιτιστικές 

δράσεις διαπολιτισµικού περιεχόµενου και θα δηµιουργείται ένα εµπλουτισµένο σε 

ερεθίσµατα περιβάλλον ιδιαίτερα για τους µαθητές, οι οποίοι θα έρχονται σε επαφή µε τους 

πολιτισµούς τόσο της κοινωνίας όπου ζουν όσο και της κοινωνίας από την οποία κατάγονται 

οι αλλοδαποί συµµαθητές τους. Καθοριστικής σηµασίας είναι στο σηµείο αυτό η προσέγγιση 

των γονιών-µεταναστών τόσο από το σχολείο αλλά πολύ περισσότερο από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση µε στόχο να συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες αυτές. 

Επιπλέον, οι τοπικές αρχές και τα συλλογικά όργανα οφείλουν και ταυτόχρονα έχουν 

τη δυνατότητα να συµµετέχουν δηµιουργικά µε προτάσεις και απόψεις, εµπιστοσύνη και 

θετική διάθεση στη συνεργασία µε τις σχολικές µονάδες, να ανταποκρίνονται πρόθυµα στα 

αιτήµατα των εκπαιδευτικών και των µαθητών και να στηρίζουν µε κάθε τρόπο τις 

δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους, καθώς και την υλοποίηση καινοτόµων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων που δεν εντάσσονται στο κεντρικά σχεδιασµένο πρόγραµµα 

σπουδών και τα οποία πιθανόν να υλοποιούν οι σχολικές µονάδες που ανήκουν στη 

γεωγραφική τους περιφέρεια (Μπέσιλα-Βήκα και Κατσαρός 2006). Σε αυτό θα µπορούσε να 

συµβάλλει αποτελεσµατικά η δραστηριοποίηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία 

αποτελεί σηµαντικό θεσµό λαϊκής συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. 

Παράλληλα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα µπορούσε να προχωρήσει στη δηµιουργία 

προγραµµάτων καλοκαιρινής απασχόλησης των µαθητών αξιοποιώντας τους υπάρχοντες 

σχολικούς χώρους κάτι που θα διευκόλυνε όχι µόνο τους γηγενείς αλλά και τους αλλοδαπούς 

γονείς. Επίσης θα µπορούσε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράµµατα επιµόρφωσης 

γονέων και να δηµιουργήσει υποδοµές στήριξης και συµβουλευτικής των γονέων και των 

µαθητών, καθώς και προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και στήριξης των µαθητών από 
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οικογένειες µεταναστών ή παλιννοστούντων ώστε να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα 

προβλήµατα της ένταξής τους. Στην κατεύθυνση αυτή θα µπορούσαν οι Ο.Τ.Α. να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για 

τη χρηµατοδότηση προτάσεων για την ανάπτυξη προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και δια βίου εκπαίδευσης (Μπέσιλα-Βήκα και Κατσαρός 2006). 

Τέλος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα µπορούσε να προχωρήσει στη δηµιουργία 

παρατηρητηρίου κοινωνικών προβληµάτων και κυρίως προβληµάτων ανεργίας, εκπαίδευσης, 

σχολικής αποτυχίας και διαρροής, κοινωνικού αποκλεισµού, ισότητας κλπ, το οποίο θα 

συνέβαλε στη διαπίστωση των πραγµατικών προβληµάτων και των παραµέτρων τους και θα 

αποτελούσε ένα στέρεο υπόβαθρο για την ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών παρέµβασης. 

Για το σκοπό αυτό µπορούν να αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες πρόνοιας και οι κοινωνικές 

υπηρεσίες της τοπική αυτοδιοίκησης, οι εκπαιδευτικές µονάδες όπως και τα ερευνητικά και 

επιστηµονικά ιδρύµατα που πιθανόν να λειτουργούν στην περιοχή (Μπέσιλα-Βήκα και 

Κατσαρός 2006). Ένας τρόπος εντοπισµού των προβληµάτων θα ήταν η διενέργεια 

κοινωνικών ερευνών από το παρατηρητήριο αυτό και η χρησιµοποίησή τους για την 

αποτελεσµατική κατεύθυνση της κοινής δράσης (Φερώνας Α. (2005) στο: Τσοµπάνογλου et 

al 2005). Επωφελούµενοι από την παραπάνω δραστηριότητα θα ήταν φυσικά και οι 

µετανάστες και τα παιδιά τους. 

∆ύο µοντέλα φαίνονται ως τα καταλληλότερα για την ενίσχυση του ρόλου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα και την προώθηση της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ειδικότερα. Το πρώτο έχει ως κύριο εργαλείο του τους 

Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς που έχουν εφαρµοστεί σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 15 και το δεύτερο βασίζεται σε µια συνολική µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. 

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί έχουν τρεις στόχους. Πρώτον να υποστηρίξουν την 

ανάπτυξη και την εξέλιξη των τοπικών περιοχών στο εσωτερικό του εθνικού σχεδιασµού. Στη 

συνέχεια να διασφαλίσουν την κατανοµή µιας τέτοιας ανάπτυξης που θα είναι ευρέως 

διανεµηµένη και τρίτον, οι κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες να συµµετέχουν όλο και 

περισσότερο σε αυτήν την ανάπτυξη. Το µόρφωµα αυτό κρίνεται αποτελεσµατικό διότι έχει 

τη δυνατότητα να εστιάσει στις ειδικές ανάγκες της περιοχής του και να προσφέρει βοήθεια, 
                                                 
15 Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί αποτελούν εργαλείο της επονοµαζόµενης «κοινωνικής οικονοµίας» και 
αναζητούν την ισορροπία ανάµεσα αφενός στη δηµιουργία πόρων και αφετέρου στη συνοχή της κοινωνίας, 
κυρίως µέσω καινοτόµων µορφών αλληλεγγύης, αναδιανοµής και παρέµβασης σε τοµείς όπου κρίνονται 
ελλιπείς και παραµεληµένοι από τις κρατικές αρχές. Στη Σουηδία για παράδειγµα υπάρχουν Κοινωνικοί 
Συνεταιρισµοί στους τοµείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, της ψυχαγωγίας, του πολιτισµού, της παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών κυρίως σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Κρατσιώτη). 
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ενώ τα σχέδια που εφαρµόζει µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αναπτύξει και η εθνική 

πολιτική αντίστοιχες µεθόδους όπως είναι για παράδειγµα ο εντοπισµός των µειονεκτηµάτων 

της παιδείας, η σύσταση υπηρεσιών ανέργων ή η εξεύρεση εξατοµικευµένων λύσεων για τα 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Εκτός αυτού οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί µπορούν να 

λειτουργούν και σε στρατηγικό επίπεδο σχεδιασµού ως ειδικοί στα κοινωνικά θέµατα 

(Τσοµπάνογλου Γ. Οικονόµου (2005) στο: Τσοµπάνογλου et al 2005). 

Στην Ελλάδα λειτουργούν Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί περιορισµένης ευθύνης για 

άτοµα µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα οι οποίοι διέπονται από το νόµο 2716 / 1999 

(Κρατσιώτη). Οι ΚοιΣΠΕ είναι µια ιδιαίτερη µορφή συνεταιρισµού αφού παράλληλα είναι 

παραγωγικές και εµπορικές µονάδες αλλά και Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η 

εποπτεία των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασκείται 

από τη ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας (www.e-synergy.gr). Προτείνεται, λοιπόν, να ιδρυθεί σε 

κάθε ∆ήµο ένας αντίστοιχος Κοινωνικός Συνεταιρισµός µε αντικείµενο την εκπαίδευση 

γηγενών και αλλοδαπών µαθητών. Χρηµατοδοτούµενος τόσο από κρατικά κονδύλια όσο και 

από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει πολλές από τις 

προτάσεις που δόθηκαν παραπάνω για την προώθηση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και 

να εστιάσει την προσοχή του στα προβλήµατα που έχουν οι αλλοδαποί µαθητές και οι 

οικογένειές τους. Το πλεονέκτηµα του συγκεκριµένου µοντέλου είναι ότι βρίσκεται σε άµεση 

επαφή µε τα προβλήµατα της περιοχής και µπορεί να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις. Στη 

διοίκηση του Συνεταιρισµού αυτού σκόπιµο κρίνεται να συµµετέχουν, εκτός από 

εκπροσώπους του ∆ήµου, εκπρόσωποι από τον χώρο της εκπαίδευσης, από τον χώρο του 

πολιτισµού αλλά και εκπρόσωποι των παραγωγικών δυνάµεων της περιοχής έτσι ώστε τα 

θέµατα που προκύπτουν να συζητούνται στη βάση του πλουραλισµού και από όλες τις 

πλευρές. Το συγκριτικό του πλεονέκτηµα έναντι των ∆ηµοτικών Επιτροπών Παιδείας είναι 

ότι πρόκειται για έναν σχετικά αυτόνοµο και ευέλικτο σχηµατισµό που δεν θα εξαρτάται από 

την πολιτική βούληση. Αυτό το εξασφαλίζει κυρίως η διευρυµένη σύνθεση της διοίκησής 

του. 

Το δεύτερο µοντέλο απαιτεί ριζικές αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και 

γι’ αυτό θεωρείται ανέφικτη η άµεση εφαρµογή του. Στόχος του µοντέλου αυτού θα είναι 

αφενός η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Τ.Α. στον εκπαιδευτικό τοµέα και αφετέρου η 

παροχή ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες. 

Στο πλαίσιο αυτό το εκπαιδευτικό σύστηµα θα πρέπει να διακρίνεται από 

σταθερότητα, αφού η εκπαιδευτική πολιτική θα επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα αλλά ανεξάρτητα από την εναλλαγή των πολιτικών κοµµάτων στην εξουσία και 
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βάσει συγκεκριµένων κατευθυντήριων γραµµών. Παράλληλα θα υπάρχει συνεχής 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των υπεύθυνων φορέων για τη λειτουργία 

τους. Η αξιολόγηση αυτή θα βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια που θα τίθενται σε κεντρικό 

επίπεδο. 

Επιπλέον, ο ∆ήµος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή τουλάχιστον της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, ενώ η χρηµατοδότηση θα γίνεται µεν από το κράτος αλλά τα κονδύλια θα τα 

διαχειρίζονται οι σχολικές µονάδες για την άµεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών 

τους και πάντα σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας. Ο ∆ήµος θα είναι 

υπεύθυνος, επίσης, για την σύνταξη του σχολικού προγράµµατος µε βάση τις αρχές που θα 

διαµορφώνονται σε κεντρικό επίπεδο από τον αρµόδιο κρατικό φορέα και στη διαδικασία θα 

συµµετέχουν τόσο το εκπαιδευτικό ίδρυµα όσο και οι γονείς των µαθητών. Ωστόσο, ο ∆ήµος 

θα διατηρήσει και τις αρµοδιότητές του σχετικά µε τη συντήρηση και ανέγερση σχολικών 

κτιρίων και µε κάθε είδους πρακτικά ζητήµατα της σχολικής ζωής. 

Για τους αλλοδαπούς µαθητές θα προβλέπεται η δυνατότητα ειδικών 

προπαρασκευαστικών µαθηµάτων (τάξη υποδοχής) στη µητρική τους γλώσσα ώστε να 

µπορέσουν να ενσωµατωθούν καλύτερα στην κανονική τάξη αργότερα, όπως το ίδιο θα 

συµβαίνει και µε την ενισχυτική διδασκαλία, δηλαδή τα υπάρχοντα φροντιστηριακά τµήµατα. 

Επιπλέον, προγράµµατα θα εφαρµόζονται και για τη διατήρηση του δεσµού των µαθητών µε 

τη γλώσσα και τον πολιτισµό της χώρας καταγωγής τους. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω 

προγραµµάτων θα ήταν καλύτερα εάν τα µαθήµατα της µητρικής γλώσσας και πολιτισµού 

διδάσκονταν από τον κατάλληλο αλλοδαπό εκπαιδευτικό. 

Κεντρική σηµασία στο νέο εκπαιδευτικό σύστηµα θα έχει ο εκπαιδευτικός, πράγµα 

που θα αντικατοπτρίζεται τόσο στη µέριµνα για τη σωστή εκπαίδευσή του από τις 

παιδαγωγικές σχολές όσο και στη διαρκή προσπάθεια για επιµόρφωσή του και εξοικείωσή 

του µε τις νέες παιδαγωγικές θεωρίες και µεθόδους16. 

Το πλεονέκτηµα του συστήµατος αυτού έναντι του υπάρχοντος εκπαιδευτικού 

συστήµατος είναι ότι αφήνει την πρωτοβουλία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έτσι 

αντιµετωπίζεται καλύτερα το ζήτηµα της εκπαίδευσης των παιδιών, γηγενών και αλλοδαπών, 

                                                 
16 Αυτό το µοντέλο εκπαιδευτικού συστήµατος εφαρµόζεται στη Φινλανδία και από πολλούς θεωρείται πρότυπο 
(Μπαµπινιώτης 2005). Στη Φινλανδία, αλλαγές στην εκπαίδευση γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια και αφού 
εγκριθούν από την κυβέρνηση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να παρέχει την εκπαίδευση όλων 
των βαθµίδων αλλά υποχρεωτικά τη βασική, ενώ µεριµνά ακόµα και για τη µεταφορά στο σχολείο των µαθητών 
που κατοικούν σε αποµακρυσµένες περιοχές. ∆ιαχειρίζεται, επίσης, τα κονδύλια που χορηγούνται από το 
Κράτος τα οποία ξεπερνούν αρκετά τον κοινοτικό µέσο όρο. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην εκπαίδευση των 
αλλοδαπών µαθητών µε στόχο την οµαλή κοινωνική τους ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό συχνά ειδικά προγράµµατα 
σπουδών για αυτή την κατηγορία µαθητών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Φινλανδικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.oph.fi (Finnish National Board of Education) 
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µε βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ενώ τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται λύνονται άµεσα σε τοπικό επίπεδο χωρίς να χρειάζεται η µεσολάβηση άλλων 

φορέων και συνεπώς χωρίς καθυστερήσεις. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ευέλικτο 

εκπαιδευτικό σύστηµα που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη 

σχολική µονάδα και τον εκπαιδευτικό. Τα αποτελέσµατά του µάλιστα κρίνεται πως θα είναι 

ιδιαίτερα θετικά για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. 

Οι παραπάνω προτάσεις δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσµα αν εφαρµοστούν 

αποσπασµατικά και χωρίς µακροπρόθεσµο σχεδιασµό. Για παράδειγµα δεν έχει νόηµα η 

αύξηση των αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αρχές της διαπολιτισµικής 

θεωρίας. Αντίστροφα, η επιτυχής εφαρµογή των διαπολιτισµικών αρχών επιβάλλει την 

ενεργή συµµετοχή των ΟΤΑ και της τοπικής κοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών θα µπορούσε να παροµοιαστεί µε ένα πρόβληµα 

της φυσικής: µόνο ο σωστός συσχετισµός όλων των δεδοµένων οδηγεί στη λύση του. 
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8.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση και η εφαρµογή της στα πλαίσια του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος αποτελεί ένα αρκετά πολύπλοκο ζήτηµα το οποίο παραµένει σε 

εκκρεµότητα. Η παρούσα εργασία, λοιπόν, µόνο τα βασικά του σηµεία θα µπορούσε να θίξει. 

Παρόλα αυτά εκτιµάται ότι τα συµπεράσµατα που αντλούνται είναι αρκετά χρήσιµα. 

Αυτά συµπυκνώνονται στις εξής παρατηρήσεις: α) η διαπολιτισµική εκπαίδευση 

συµβάλλει στην κοινωνική ένταξη των παιδιών των µεταναστών, β) στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα θεωρία και πράξη δεν συµβαδίζουν και γ) η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει ουσιαστικά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Α. Κατ’ αρχάς είναι πλέον γενικώς αποδεκτό ότι η διαπολιτισµική προσέγγιση στην 

εκπαίδευση προσφέρει την πιο επαρκή απάντηση στα προβλήµατα διαπολιτισµικής φύσης 

που προκύπτουν σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία (Μάρκου 1995). Ένα από τα προβλήµατα 

αυτά είναι και η κοινωνική ένταξη των παιδιών των µεταναστών. Συγκεκριµένα, η 

διαπολιτισµική εκπαιδευτική πρακτική προωθώντας αρχές όπως η ισοτιµία των πολιτισµών 

και του µορφωτικού κεφαλαίου των ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης και η 

παροχή ίσων ευκαιριών και εφαρµόζοντας τις κατάλληλες µεθόδους διδάσκει τα παιδιά των 

µειονοτήτων αλλά και της κυρίαρχης οµάδας να αποδέχονται το διαφορετικό. Έτσι, κατά την 

έξοδό τους από το εκπαιδευτικό σύστηµα τα πρώτα έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση και 

πιστεύουν στις ικανότητές τους και τα δεύτερα αντιλαµβάνονται τον αλλοδαπό συνάνθρωπό 

τους όχι ως αντίπαλο αλλά ως ισότιµο µέλος της κοινωνίας. 

Β. Η διαπολιτισµική θεωρία πρεσβεύει ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση απευθύνεται 

τόσο στους αλλοδαπούς όσο και στους γηγενείς (Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003). 

Εντούτοις στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει. Ο σχετικός νόµος ορίζει ως διαπολιτισµικά µόνο 27 

από όλα τα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην 

Ελλάδα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διαπολιτισµικότητα, αντί να αποτελεί µια αρχή που να 

διέπει το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήµατος, περιορίζεται µόνο στις σχολικές µονάδες 

που από το νόµο είναι υποχρεωµένες να την εφαρµόζουν και απευθύνεται µόνο στους 

µαθητές που φοιτούν σε αυτές. Ωστόσο, και εκεί τα προβλήµατα δεν λείπουν. Η αοριστία των 

νοµοθετηµάτων και σε πολλές περιπτώσεις απλά η µη εφαρµογή τους αλλά και η έλλειψη 

υποδοµών και προσωπικού ευθύνονται για πολλά από αυτά. Αυτό έχει ως συνέπεια τα 

αποτελέσµατα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης τελικά να µην είναι τα αναµενόµενα. Τα 
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παιδιά των µεταναστών σταδιακά αποκόπτονται από τις ρίζες τους και ακολουθεί η 

αφοµοίωσή τους από την ελληνική κοινωνία. 

Γ. Παρότι στους ΟΤΑ λειτουργούν θεσµοθετηµένα όργανα όπως οι ∆ηµοτικές ή 

Κοινοτικές Επιτροπές Παιδείας και οι Σχολικές Επιτροπές, τα οποία εµπλέκονται στη 

λειτουργία των σχολικών µονάδων, οι αρµοδιότητές τους περιορίζονται σε πρακτικά θέµατα 

(συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων κλπ). Η διαπίστωση αυτή επαληθεύθηκε και από 

τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στο ∆ήµο Αθηναίων. Τα ουσιαστικά ζητήµατα όπως η 

διαµόρφωση και εφαρµογή των προγραµµάτων σπουδών παραµένουν υπό τον έλεγχο των 

κεντρικών φορέων και µακριά από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αυτό ισχύει και για τα 

σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης αφού δεν διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα ως προς 

τη σχέση τους µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Είναι κατανοητό, λοιπόν, ότι τα περιθώρια βελτίωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος είναι µεγάλα. Οι λύσεις που προβλήθηκαν µέσα από αυτήν την εργασία 

αποσκοπούν στην ορθότερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της διαπολιτισµικής 

προσέγγισης στην εκπαίδευση και στην προώθηση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

στον τοµέα αυτό. Θεωρείται πως η διασύνδεση των ΟΤΑ και της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης µπορεί να δράσει καταλυτικά στην επιτυχία της διαπολιτισµικής εκπαιδευτικής 

πρακτικής. Αναγνωρίζεται ότι κάποιες από τις λύσεις είναι αρκετά δύσκολο να εφαρµοστούν 

καθώς είναι χρονοβόρες και συνεπάγονται µεγάλο κόστος. Ωστόσο, εκτιµάται ότι ακόµα και 

η υλοποίηση των πιο ανώδυνων από αυτές θα αποτελούσε ένα µεγάλο βήµα προς τη σωστή 

κατεύθυνση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

 

 Άρθρo 16  

1. H τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η 
προαγωγή τoυς αποτελεί υποχρέωση τoυ Kράτoυς. H ακαδηµαϊκή ελευθερία και η ελευθερία 
της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από τo καθήκον της υπακοής στo Σύνταγµα.  
2. H παιδεία αποτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς και έχει σκoπό την ηθική, πνευµατική, 
επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής 
συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες.  
3. Tα έτη υπoχρεωτικής φoίτησης δεν µπoρεί να είναι λιγότερα από εννέα.  
4. Όλoι oι Έλληνες έχoυν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθµίδες της, στα κρατικά 
εκπαιδευτήρια. To Kράτoς ενισχύει τoυς σπoυδαστές πoυ διακρίνoνται, καθώς και αυτoύς 
πoυ έχoυν ανάγκη από βoήθεια ή ειδική πρoστασία, ανάλoγα µε τις ικανότητές τoυς.  
5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται απoκλειστικά από ιδρύµατα πoυ απoτελoύν νοµικά 
πρόσωπα δηµoσίoυ δικαίου µε πλήρη αυτoδιoίκηση. Tα ιδρύµατα αυτά τελούν υπό την 
εποπτεία τoυ Kράτoυς, έχoυν δικαίωµα να ενισχύονται oικoνoµικά από αυτό και λειτoυργoύν 
σύµφωνα µε τoυς νόµους πoυ αφoρoύν τoυς oργανισµoύς τoυς. Συγχώνευση ή κατάτµηση 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπoρεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη 
διάταξη, όπως νόµος oρίζει. 
Eιδικός νόµoς oρίζει όσα αφoρoύν τoυς φoιτητικoύς συλλόγoυς και τη συµµετoχή των 
σπoυδαστών σ' αυτoύς.  
6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι δηµόσιoι λειτoυργoί. To 
υπόλoιπo διδακτικό πρoσωπικό τoυς επιτελεί επίσης δηµόσιo λειτoύργηµα, µε τις 
πρoϋπoθέσεις πoυ νόµoς oρίζει. Tα σχετικά µε την κατάσταση όλων αυτών των πρoσώπων 
καθoρίζoνται από τoυς oργανισµoύς των οικείων ιδρυµάτων.  
Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δεν µπoρoύν να παυθoύν πρoτoύ 
λήξει σύµφωνα µε τo νόµo o χρόνoς υπηρεσίας τoυς παρά µόνo µε τις oυσιαστικές 
πρoϋπoθέσεις πoυ πρoβλέπoνται στo άρθρo 88 παράγραφoς 4 και ύστερα από απόφαση 
συµβoυλίoυ πoυ απoτελείται κατά πλειoψηφία από ανώτατoυς δικαστικoύς λειτoυργoύς, 
όπως νόµoς oρίζει.  
Nόµoς oρίζει τo όριo της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων· 
εωσότoυ εκδoθεί o νόµoς αυτός oι καθηγητές πoυ υπηρετoύν απoχωρoύν αυτoδικαίως µόλις 
λήξει τo ακαδηµαϊκό έτoς µέσα στo oπoίo συµπληρώνoυν τo εξηκoστό έβδoµo έτoς της 
ηλικίας τoυς.  
7. H επαγγελµατική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από τo Kράτoς και µε 
σχoλές ανώτερης βαθµίδας για χρoνικό διάστηµα όχι µεγαλύτερo από τρία χρόνια, όπως 
πρoβλέπεται ειδικότερα από τo νόµo, πoυ oρίζει και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όσων 
απoφoιτoύν από τις σχoλές αυτές.  
8. Nόµoς oρίζει τις πρoϋποθέσεις και τoυς όρoυς χoρήγησης άδειας για την ίδρυση και 
λειτoυργία εκπαιδευτηρίων πoυ δεν ανήκoυν στo Kράτoς, τα σχετικά µε την επoπτεία πoυ 
ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση τoυ διδακτικoύ πρoσωπικoύ 
τoυς.  
H σύσταση ανώτατων σχoλών από ιδιώτες απαγoρεύεται.  
9. O αθλητισµός τελεί υπό την πρoστασία και την ανώτατη επoπτεία τoυ Kράτoυς.  
To Kράτoς επιχoρηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωµατείων κάθε είδoυς, όπως 
νόµoς oρίζει. Nόµoς oρίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων πoυ παρέχoνται κάθε φoρά 
στις επιχoρηγoύµενες ενώσεις σύµφωνα µε τoν πρooρισµό τoυς. 
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Β. ΝΟΜΟΙ 

 

Β1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2413/ΦΕΚ Α' 124/1996 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, Η ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Άρθρο 5  

Ίδρυση, σκοπός, αρµοδιότητες 

1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Ινστιτούτο Παιδείας 
Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.), που έχει ως κύριο σκοπό τη 
µελέτη και έρευνα των εκπαιδευτικών θεµάτων που αφορούν στην ελληνική παιδεία στο 
εξωτερικό, καθώς και την ευθύνη και το συντονισµό των προσπαθειών για την έγκυρη και 
έγκαιρη εκτέλεση των ποικίλων προγραµµάτων.  
2.'Εργο του Ι.Π.Ο.∆.Ε. είναι:  
α) Η σύνταξη και η έγκριση προγραµµάτων, η έγκριση και συγγραφή διδακτικών βιβλίων, 
καθώς και η προετοιµασία διδακτικού υλικού για τις εκπαιδευτικές µονάδες στο εξωτερικό 
και τα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  
β) Η κατάρτιση προδιαγραφών κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία του 
εξωτερικού, η προετοιµασία και η παραγωγή θεµάτων τηλεπαιδείας, εκπαίδευσης µε 
αλληλογραφία και τηλεµατικής.  
γ) Η επιµόρφωση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού.  
δ) Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν σε όλες τις 
εκπαιδευτικές µονάδες της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, καθώς και των ξένων 
εκπαιδευτικών που εργάζονται στις εκπαιδευτικές µονάδες αυτές.  
ε) Η µελέτη των θεµάτων των παλιννοστούντων ή επαναποτριζόµενων Ελλήνων και 
ειδικότερα της εκπαίδευσης των παλιννοστούντων µαθητών, ώστε να γίνεται όσο τα δυνατόν 
ευκολότερη και περισσότερο ευχερής η ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας.  
στ) Η µελέτη και έγκαιρη αντιµετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέµατος που αφορά την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την ελληνική παιδεία στο εξωτερικό.  
ζ) Η φροντίδα για την υλοποίηση των µέσων στήριξης της ελληνικής παιδείας σε άλλες 
χώρες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου.  
η) Η προσαρµογή των προγραµµάτων στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σύµφωνα 
µε τις ιδιαιτερότητες αυτών.  
θ) Η γνωµοδότηση για την ίδρυση σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και η µελέτη και 
έγκαιρη αντιµετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέµατος της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  
3. Για την εκτέλεση του έργου του το Ι.Π.Ο.∆.Ε. συνεργάζεται µε το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, άλλους φορείς και 
οµάδες ειδικών επιστηµόνων και εκπαιδευτικών, που εργάζονται στην Ελλάδα ή στις άλλες 
χώρες, τις εκπαιδευτικές αρχές των χωρών αυτών και άλλους φορείς. Το Ι.Π.Ο.∆.Ε. 
πιστοποιεί τα προγράµµατα φορέων που ενισχύονται κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόµου.  
4. Επίσης, το Ι.Π.Ο.∆.Ε. συνεργάζεται µε το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού, εκπρόσωπος 
του οποίου συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' 
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙKΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 34  

Σκοπός - Περιεχόµενο 

1. Σκοπός της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία σχολικών 
µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε 
νέους µε εκπαιδευτικές, κοινωνικές,  πολιτιστικές ή µορφωτικές ιδιαιτερότητες.  
2. Στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης εφαρµόζονται τα προγράµµατα των 
αντίστοιχων δηµόσιων σχολείων, τα οποία προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ανάγκες των µαθητών τους.  
'Αρθρο 35  
Σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 
1. Σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις των 
άρθρων 3, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α)  
νηπιαγωγεία, δηµοτικό σχολεία, γυµνάσια, λύκεια κάθε τύπου και 
τεχνικές - επαγγελµατικές σχολές.  
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα 
από σύµφωνη γνώµη του Ι.Π.Ο.∆.Ε., µπορεί να εφαρµόζονται στα σχολεία αυτά ειδικά 
αναλυτικά προγράµµατα µε δυνατότητα πρόσθετων ή εναλλακτικών µαθηµάτων, µειωµένο 
ωράριο των εκπαιδευτικών και µειωµένο αριθµό µαθητών ανά τάξη.  
3. Τα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ιδρύονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών,  ύστερα από εισήγηση του οικείου 
νοµαρχιακού συµβουλίου και σύµφωνη γνωµοδότηση του Ι.Π.Ο.∆.Ε. Με την ίδια διαδικασία 
ή µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να µετατρέπονται 
άλλα δηµόσια σχολεία σε δηµόσια σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ή να ορίζονται ως 
πειραµατικά και να υπάγονται σε Α.Ε.Ι και να ιδρύονται τάξεις ή τµήµατα διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης σε δηµόσια σχολεία.  
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα 
από εισήγηση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου και σύµφωνη γνωµοδότηση του 
Ι.Π.Ο.∆.Ε., µπορεί να εγκρίνεται η ίδρυση σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, επ' 
ονόµατι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικών ιδρυµάτων και άλλων 
φιλανθρωπικών σωµατείων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα σχολεία αυτά µπορεί να 
επιχορηγούνται από το Λογαριασµό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.  
'Αρθρο 36  
Εκπαιδευτικό προσωπικό 
1. Με την απόφαση της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου συνιστώνται οι αναγκαίες 
θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά κλάδους και ειδικότητες, για τη λειτουργία των 
ιδρυόµενων δηµόσιων σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα 
προσόντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι µετατίθενται στα σχολεία διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης και η διαδικασία µετάθεσής τους.  
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 24 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται 
ανάλογα για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  
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Άρθρο 37  

∆ιοίκηση των σχολείων 

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δηµόσιων σχολείων και τη στήριξη του 
έργου τους εφαρµόζονται και στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  
2. Οι διευθυντές των δηµόσιων σχολείων επιλέγονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για την 
επιλογή των διευθυντών των άλλων δηµόσιων σχολείων. Το οικείο συλλογικό όργανο 
επιλογής καταρτίζει ιδιαίτερο πίνακα διευθυντών των δηµόσιων σχολείων διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης, στον οποίο κατατάσσονται µε αξιολογική σειρά εκπαιδευτικοί, που, πέρα από 
τα γενικά προσόντα, διαθέτουν και τα προσόντα που θα οριστούν µε την απόφαση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 36. Επί των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών σχολείων 
εκφράζει την άποψή του το Σχολικό Συµβούλιο,  εφόσον στις αιτήσεις περιλαµβάνεται 
προτίµηση για τοποθέτηση στο συγκεκριµένο σχολείο.  
3. Η διοίκηση των σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ασκείται από τις οικείες 
διευθύνσεις ή γραφεία εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθµίδας.  
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Β2. ΝΟΜΟΣ1566/1985  «∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 
Άρθρο 50.  

∆ηµοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας. 

1. Σε κάθε δήµο ή δηµοτικό διαµέρισµα ή τµήµα του ή κοινότητα λειτουργεί δηµοτική ή 
κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:  
α) το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δηµοτικό ή κοινοτικό σύµβουλο που ορίζεται 
µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ως πρόεδρο,  
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των µαθητών,  
3. Η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας 
και στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο θέµατα σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την κατανοµή 
των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και 
συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή 
και συντήρηση του, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.  
4. Η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται µε απόφαση του οικείου 
δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και 
φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόµιµα µε όσα µέλη της έχουν οριστεί.  
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο τρόπος 
λειτουργίας της δηµοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των µελών της, η 
οργάνωση της γραµµατείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.  
6. Οι εισηγήσεις της δηµοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται και στο 
νοµαρχιακό επαρχιακό συµβούλιο και µπορούν να κοινοποιούνται και στη νοµαρχιακή ή 
επαρχιακή επιτροπή παιδείας.  
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σχετ.µε ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση κλπ των Τ.Ε.Ε. βλ. και άρθρο 
4 Ν.2640/1998.  
 

'Άρθρο 51.  

Σχολικά συµβούλια. 

1. Σε κάθε δηµόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από το 
σύλλογο των διδασκόντων, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου γονέων και 
τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.  
2. Στα σχολικά συµβούλια των σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µετέχουν και τρεις 
εκπρόσωποι των µαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται µε απόφαση του συµβουλίου τους.  
3. 'Έργο του σχολικού συµβουλίου είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του σχολείου 
µε κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αµοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και 
οικογενειών των µαθητών καθώς και η υγιεινή των µαθητών και του σχολικού 
περιβάλλοντος.  
4. Πρόεδρος του σχολικού συµβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό 
συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα µε όσα µέλη του είναι παρόντα.  
"5. Το σχολικό συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του 
πρώτου δεκαηµέρου του κάθε τριµήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο ∆ιευθυντής ή δύο 
τουλάχιστο φορείς, που µετέχουν στο σχολικό συµβούλιο."  
"6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται οι 
λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου." 
*** Οι παρ.5 και 6 προστέθηκαν µε την παρ.1 άρθρ.2 Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998.  
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Β3. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» 

 

Άρθρο 75  

Αρµοδιότητες 

Ι. Οι δηµοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, 
σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την 
ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 
κοινωνίας.  
Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τοµείς:  
α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:  
1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και 
περιοχών, των ιαµατικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, καθώς και 
η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία.  
2. Η µµελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού 
αερίου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
3. Ο εξηλεκτρισµός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, 
εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της 
ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας.  
4. Η µµελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές 
βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και του 
χωροταξικού σχεδιασµού.  
5. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού της 
περιοχής τους.  
6. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της 
περιοχής τους.  
7. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της 
τοπικής οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας, συστηµάτων 
8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συµµετοχή σε προγράµµατα για την τουριστική ανάπτυξη 
των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, καθώς και η 
δηµιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.  
9. Η διοίκηση και εκµετάλλευση των χώρων της ζώνης λιµένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και 
η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιµενικών έργων.  
10. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δηµοτικών και κοινοτικών αγορών.  
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίµων.  
12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση της δηµοτικής και κοινοτικής περιουσίας 
και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δηµοτικών και κοινοτικών κτιρίων.  
13. Η εκµετάλλευση δηµοτικών και κοινοτικών δασών.  
14. Η διαχείριση και εκµετάλλευση δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και 
βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόµενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους 
παραχωρούνται από το ∆ηµόσιο.  
β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:  
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού, 
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 
πολιτικών.  
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των 
εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, ποταµοί) και η 
καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.  
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3. Η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.  
4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η 
αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και 
διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού και η λήψη προληπτικών 
και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των 
χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύµφωνα µε την κείµενη σχετική 
νοµοθεσία.  
5. Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, µε κάθε πρόσφορο µέσο που 
διαθέτουν, για την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.  
6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.  
7. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής 
ανάπτυξης.  
8. Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους, 
κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκµετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται 
µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.  
9. Η συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή 
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.  
10.Ο καθορισµός των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων και η παροχή γνώµης για τον 
καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.  
γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλε ων και των Οικίσκων, στον οποίο 
περιλαµβάνεται, ιδίως:  
1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις πόλεις 
και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων ύδρευσης, 
αφαλάτωσης, τηλεθέρµανσης, έργων ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων χώρων, η 
δηµιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων 
κοινόχρηστων χώρων.  
2. Η συµµετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια µεταφοράς για τη 
µετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η µεταφορά για την εξυπηρέτηση και την 
αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νοµοθεσία.  
3. Ο καθορισµός, η κατασκευή, συντήρηση και εκµετάλλευση υπόγειων και υπέργειων 
χώρων στάθµευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθµευσης των αυτοκινήτων, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.  
4. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και 
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και 
γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της 
κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
5. Ο καθορισµός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών 
και των εµποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εµπορικών 
δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική 
νοµοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαµονή 
µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων.  
6. Ο καθορισµός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης, 
καθώς και ο προσδιορισµός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων 
τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, σύµφωνα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο 
της κείµενης νοµοθεσίας.  
7. Η προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία Γραφείων Ενηµέρωσης του καταναλωτή 
σχετικά µε θέµατα που αφορούν τα δικαιώµατά του, την ποιότητα των προσφερόµενων 
αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία 
µε τις αρµόδιες αρχές.  
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8. Ο προσδιορισµός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης 
καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους που 
επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική,  
φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.  
9. Ο προσδιορισµός των όρων και των ωρών λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα, τα οποία 
λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονοµικών και κανονιστικών διατάξεων της 
διοίκησης.  
10. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, όπως ο 
υγειονοµικός έλεγχος των δηµοτικών και κοινοτικών δεξαµενών νερού, ο υγειονοµικός 
έλεγχος των καταστηµάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο 
έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλλων 
επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η µέριµνα για 
τα αδέσποτα ζώα και η δηµιουργία καταφυγίων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
11. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των 
κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της 
τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία 
στις οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη µέτρων και ο έλεγχος για την 
προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε 
εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους για 
τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.  
12. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής των 
πόλεων και των οικισµών.  
13. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους 
χώρους.  
14. Η ονοµασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθµηση 
κτισµάτων.  
δ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:  
1. Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα δράσης 
και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης 
και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.  
2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και υπηρεσιών επαγγελµατικής 
κατάρτισης, µε την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και 
Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης προσαρµοσµένα στις τοπικές ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσµών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών 
περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασµού.  
3. Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής τους µε την ανάπτυξη 
συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, µε στόχο την 
υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην 
προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, µε τη δηµιουργία ∆ηµοτικών 
και Κοινοτικών Γραφείων Ενηµέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους δηµόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.  
ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:  
1. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση 
και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας 
φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.λπ. και τη µελέτη και 
εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων.  
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2. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που στοχεύουν στη 
µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών 
υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών 
ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, 
κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και 
βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.  
3. Η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών, µε την 
παραχώρηση δηµοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή χρηµατικών 
βοηθηµάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα.  
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, µε τη 
δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.  
5. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για 
την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων στην 
κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.  
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη 
δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων 
εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου και της Κοινότητας.  
στ) Παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:  
1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού 
συστήµατος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η 
καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων.  
2. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.  
3.Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.  
4. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.  
5. Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, η 
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται 
σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, 
πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας 
µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η µελέτη και εφαρµογή 
πολιτιστικών προγραµµάτων.  
6. Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών 
χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.  
7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων 
και κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.  
8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων 
ή η συµµετοχή τους σε αυτά.  
9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού.  
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δηµοτικών και 
κοινοτικών γυµναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δηµοτικών και κοινοτικών χώρων 
άθλησης.  
12. Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού και 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.  
ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:  
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1. Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 
ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στα 
διοικητικά τους όρια.  
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο 
πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και η εφαρµογή των προγραµµάτων, µέτρων και 
δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού 
σχεδιασµού.  
3. Η διάθεση και ο συντονισµός δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την 
πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς 
τους.  
II. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα 
αρµοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.  
Οι αρµοδιότητες αυτές είναι, ειδικότερα, οι ακόλουθες:  
1. Η τήρηση του δηµοτολογίου και του µητρώου αρρένων, η έκδοση των σχετικών 
πιστοποιητικών που απορρέουν από αυτό, καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για τη δηµιουργία και τήρηση του Εθνικού 
∆ηµοτολογίου.  
2. Η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα 
που συµβαίνουν στην περιφέρειά τους και η έκδοση αποσπασµάτων των ληξιαρχικών 
πράξεων.  
3. Η τήρηση αρχείων επίσηµων εγγράφων και η έκδοση αντιγράφων.  
4. Η περιοδική ενηµέρωση των δηµοσίων υπηρεσιών για τις µεταβολές προσωπικής 
κατάστασης, που προκύπτουν από τα τηρούµενα στοιχεία.  
5. Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.  
6. Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί ιθαγένειας 
και αλλοδαπών και µετανάστευσης.  
7. Η χορήγηση άδειας πολιτικού γάµου και η τέλεση των γάµων αυτών.  
8. Η δηµιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, 
καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.  
9. Η χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας.  
10. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τους χώρους προσωρινής 
εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων.  
11. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.  
12. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν το Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό και τις 
οικοδοµές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.  
13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης 
των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων 
καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς κανονισµούς 
και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών.  
14. Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων.  
15. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 
κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των 
προβλεπόµενων επιθεωρήσεων.  
16. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων και 
διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, 
µουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την 
κείµενη νοµοθεσία,  καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών της.  
17. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και 
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.  
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18. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος 
τήρησης των σχετικών διατάξεων.  
19. Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η 
χορήγηση αδειών εµποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών, σύµφωνα 
µε το άρθρο 2 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των 
διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές.  
20. Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος στην περιφέρειά τους.  
21. Η αφαίρεση της άδειας από τις οικοδοµές για µη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο 
Ι.Κ.Α.  
22. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήµατος για την 
άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόµενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των 
σχετικών διατάξεων.  
23. Ο έλεγχος τήρησης της τουριστικής νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού 
ενδιαφέροντος, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόµου.  
24. Η χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήµισης, τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας 
διαφήµισης, τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισµού επαγγελµατικής δραστηριότητας σε 
φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και η παραχώρηση χώρων για την προβολή 
δραστηριοτήτων σε νοµικά πρόσωπα, που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, όπως επίσης ο 
έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήµισης των προδιαγραφών των 
διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών, η αφαίρεση των παράνοµων υπαίθριων 
διαφηµίσεων και επιγραφών και η επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, µε τις 
προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.  
25. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων. 
 

Άρθρο 243 

Σχολικές Επιτροπές 

1. Σε κάθε ∆ήµο ή Κοινότητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
µονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου µε την επωνυµία «Σχολικές Επιτροπές», οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του 
παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως κάθε φορά 
ισχύει. 
2. Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών µετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των 
αντίστοιχων σχολικών µονάδων, ένας εκπρόσωπος των οικείων συλλόγων γονέων, εφόσον 
λειτουργούν αντίστοιχοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των µαθητικών κοινοτήτων για τα 
σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που το οικείο δηµοτικό συµβούλιο 
δεν συγκροτεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα τη σχολική επιτροπή δηµόσιου σχολείου, ο 
Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας απευθύνει σχετικό έγγραφο στον οικείο ∆ήµο ή 
Κοινότητα, στο διοικητικό συµβούλιο συλλόγου γονέων και στην αντίστοιχη µαθητική 
κοινότητα για την υπόδειξη των εκπροσώπων τους εντός τακτής προθεσµίας. Παρερχοµένης 
απράκτου της προθεσµίας αυτής, ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας συγκροτεί 
τη σχολική επιτροπή, ορίζοντας κατά την κρίση του ως µέλη αυτής, έναν δηµότη, έναν από 
τους γονείς των µαθητών του σχολείου και έναν µαθητή. 
3. Κάθε σχολική επιτροπή καλύπτει ένα ή περισσότερα δηµόσια σχολεία της Πρωτοβάθµιας 
ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές εκτιµώνται από 
τον αντίστοιχο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις περιπτώσεις συστέγασης άλλων 
σχολικών µονάδων και Ι.Ε.Κ. σε διδακτήριο ή συγκρότηµα συγκροτείται ενιαία σχολική 
επιτροπή, στην οποία συµµετέχει και ο ∆ιευθυντής του Ι.Ε.Κ.. 
4. Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, 
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ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή 
καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων 
και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές 
βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της 
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων. 
5. Η εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις σχολικές 
επιτροπές διέπονται από την 13172/24.3.1995 (ΦΕΚ 217 Β΄) απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, όπως κάθε φορά ισχύει. 
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Β4. Ν.3386/2005 «ΕΙΣΟ∆ΟΣ, ∆ΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΗΚΟΩΝ 

ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ» 

 

Άρθρο 59 

∆ικαιώµατα µελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας 

Τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν, κατ’ αντιστοιχία µε αυτόν, δικαίωµα: 
Α. Πρόσβασης στην εκπαίδευση. 
Β. Πρόσβασης στη µισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα. 
Η πρόσβαση αυτή, κατά το δωδεκάµηνο διάστηµα διαµονής από τη χορήγηση της αρχικής 
άδειας, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόµου αυτού, τελεί υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που θα καθοριστούν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του 
άρθρου 90 του νόµου αυτού. 
Γ. Πρόσβασης στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, στη βασική και περαιτέρω κατάρτιση, 
καθώς και στην επανακατάρτιση. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 

Άρθρο 65 

Πεδίο εφαρµογής 

1.  Η κοινωνική ένταξη αποσκοπεί στη χορήγηση δικαιωµάτων στους υπηκόους τρίτων 
χωρών, τα οποία διασφαλίζουν αφ’ ενός την αναλογικώς ισότιµη συµµετοχή τους στην 
οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Χώρας και, αφ’ ετέρου, αποβλέπουν στην 
υποχρέωση σεβασµού των θεµελιωδών κανόνων και αξιών της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να 
ικανοποιούνται οι στόχοι των δράσεων του ολοκληρωµένου προγράµµατος, σύµφωνα µε την 
πρόβλεψη της παραγράφου 4 του επόµενου άρθρου, µε παράλληλη διατήρηση της εθνικής 
τους ταυτότητας. 
2. Οι δράσεις κοινωνικής ένταξης µπορούν να εφαρµόζονται σε όλους τους υπηκόους τρίτων 
χωρών, των οποίων το νοµικό καθεστώς εισόδου και διαµονής ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος, πρωτίστως δε σε εκείνους που η εργασία τους δεν έχει προσωρινό 
χαρακτήρα, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, τα οποία γίνονται δεκτά στο πλαίσιο 
των ρυθµίσεων για την οικογενειακή τους επανένωση. Η επιτυχής ολοκλήρωση των δράσεων 
συναρτάται µε τη χορήγηση σε αυτούς συγκεκριµένων δικαιωµάτων αναλόγων µε εκείνα των 
ηµεδαπών. Από τις δράσεις κοινωνικής ένταξης µπορούν να ωφελούνται, επίσης, οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στη Χώρα µας, καθώς και 
οι πρόσφυγες και τα άτοµα που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας. 
3. Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ένταξης µπορεί να συµπεριλαµβάνονται ευεργετικά 
µέτρα, ικανά να βοηθήσουν την ανάπτυξη της Χώρας προέλευσης των υπηκόων τρίτων 
χωρών, σε περίπτωση επιστροφής τους σε αυτή. 
 

Άρθρο 66 

Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης 

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης 

1. Για την οµαλή προσαρµογή και ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν 
νοµίµως στη Χώρα και µε γνώµονα τη διαφορετικότητα και την πολιτισµική τους 
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ιδιαιτερότητα, το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, σε 
συνεργασία µε τα καθ’ ύλην συναρµόδια Υπουργεία και φορείς, εφαρµόζει Ολοκληρωµένο 
Πρόγραµµα ∆ράσης. 
2. Οι βασικές αρχές που διέπουν το ανωτέρω Πρόγραµµα και δεσµεύουν όλους τους 
συµµετέχοντες φορείς είναι οι ακόλουθες: 
Α. Η αποφυγή οποιασδήποτε µορφής διακρίσεων σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών λόγω 
φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετήσιων χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονηµάτων, ιδιότητας µέλους 
εθνικής µειονότητας, περιουσίας, αναπηριών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. 
Β. Η επιδίωξη εφαρµογής ίσης µεταχείρισης, σε κάθε πτυχή της οικονοµικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής ζωής, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, µε στόχο την προώθηση 
της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. 
Γ. Ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους, όπως αυτά διασφαλίζονται από την 
εσωτερική έννοµη τάξη, σχετικά µε την προστασία της πολιτισµικής και θρησκευτικής 
ιδιαιτερότητας. 
∆. Η υποστήριξη, ανάδειξη και προβολή της προσωπικής τους συµβολής στις ευρύτερες 
κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και των προσπαθειών τους 
για αυτοεξυπηρέτηση και προσωπική συµµετοχή στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. 
Ε. Η υποβοήθηση της συνοχής των οικογενειών τους και η ενίσχυση των υφιστάµενων 
υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων, στα οποία συµµετέχουν. 
Στ. Η ενίσχυση της ουσιαστικής συµµετοχής τους, ως εταίρων, στο σχεδιασµό, εφαρµογή και 
αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η ανάπτυξη προς τούτο ισχυρών 
συµβουλευτικών δοµών. 
3. Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης διαρθρώνεται σε υποπρογράµµατα ανά τοµές 
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία, όπως είναι τα 
υποπρογράµµατα για την παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων, προώθησης στην 
απασχόληση, εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, πολιτιστικής και πολιτισµικής στήριξης, 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης κ.λ.π. 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποπρογραµµάτων το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα και µεριµνά, σε συνεργασία µε 
τα συναρµόδια Υπουργεία και φορείς, για την ανάληψη δράσεων και µέτρων πολιτικής, που 
αφορούν τόσο θεσµικές παρεµβάσεις όσο και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών και 
υπηρεσιών. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών, 
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου αυτού. 
4. Οι δράσεις που αναπτύσσονται και τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο του 
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος αποβλέπουν στην επιτυχή ένταξη του υπηκόου τρίτης χώρας 
στην ελληνική κοινωνία και καλύπτουν τους ακόλουθους, κυρίως, τοµείς: 
Α. την πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας, 
Β. την επιτυχή παρακολούθηση εισαγωγικών µαθηµάτων σχετικά µε την ιστορία, τον 
πολιτισµό και τον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας, 
Γ. την ένταξη στην ελληνική αγορά εργασίας και 
∆. την ενεργό κοινωνική συµµετοχή. 
 

Άρθρο 72 

Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση 

1. Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαµένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται 
στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ηµεδαποί. 
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2. Οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που φοιτούν δε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 
έχουν, χωρίς περιορισµούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής 
κοινότητας. 
3. Για την εγγραφή ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών στα δηµόσια σχολεία απαιτούνται τα 
αντίστοιχα µε τα προβλεπόµενα για τους ηµεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ’ εξαίρεση, µε 
ελλιπή δικαιολογητικά µπορεί να εγγράφονται στα δηµόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων 
τρίτων χωρών, εφόσον: 
Α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος µε την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων τελούν 
υπό την προστασία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών. 
Β. Προέρχονται από περιοχές, στις όποιες επικρατεί έκρυθµη κατάσταση. 
Γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου. 
∆. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα, ακόµη και αν δεν έχει ρυθµιστεί 
η νόµιµη διαµονή τους σε αυτήν. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στη Χώρα προέλευσης και προϋποθέσεις κατάταξης σε 
βαθµίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και εγγραφής µαθητών, οι οποίοι 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, στα δηµοτικά σχολεία. Με όµοια απόφαση µπορεί να 
ρυθµίζονται θέµατα προαιρετικής διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας και πολιτισµού εκεί 
όπου υπάρχει ικανός αριθµός µαθητών που ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο των ενισχυτικών 
δράσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και να καθορίζονται η 
εργασιακή σχέση και τα προσόντα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τη µητρική γλώσσα και 
τα στοιχεία πολιτισµού της Χώρας προέλευσής τους. 
5. Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στη 
Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και 
προϋποθέσεις, όπως και οι ηµεδαποί. 
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Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

Γ1. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1/708/7-9-1999 Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 

∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση - Τάξεις Υποδοχής -Φροντιστηριακά Τµήµατα 

  

Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 1894/90, ΦΕΚ 110 τ. Α΄  
2. Το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 2413/96, ΦΕΚ 124 τ. Α΄  
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψουν για το 
κρατικό προϋπολογισµό επιπλέον δαπάνες από αυτές που ήδη είχαν υπολογιστεί µε την 
αναφερόµενη στο θέµα αυτό αριθµ. Φ2/378/Γ1/1124/8-12-94 (ΦΕΚ 930 τ. Β΄) απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας  
αποφασίζουµε  
 
Προκειµένου η εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών να γίνει περισσότερο 
αποτελεσµατική και συµµετοχική -ενεργητική, ώστε οι µαθητές αυτοί να ενταχθούν οµαλά 
και ισόρροπα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, στα πλαίσια της διαπολιτισµικής αγωγής, 
διαµορφώνεται ένα ευέλικτο σχήµα θεσµικής και διδακτικής παρέµβασης, το οποίο επιτρέπει 
στο Σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, αφού σταθµίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών αυτών και τις 
δυνατότητες της σχολικής µονάδας να επιλέξει εκείνο το σχήµα που µπορεί να λειτουργήσει 
ουσιαστικά και αποδοτικά. Το θεσµικό σχήµα έχει τη µορφή:  
Τάξη Υποδοχής Ι  
Τάξη Υποδοχής ΙΙ  
Φροντιστηριακό Τµήµα  
∆ιευρυµένο Ωράριο 
  
1. Φοίτηση σε Τάξη Υποδοχής (Τ.Υ.)  
Το πρόγραµµα των τάξεων Υποδοχής ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που εντάσσονται µέσα 
στο Ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου:  
Στις Τάξεις Υποδοχής Ι, όπου εφαρµόζεται εντατικό πρόγραµµα εκµάθησης της ελληνικής ως 
δεύτερης ξένης γλώσσας για µαθητές που θα ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, 
η φοίτηση διαρκεί ένα διδακτικό έτος.  
Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ, όπου εφαρµόζεται µικτό πρόγραµµα εσωτερικής και εξωτερικής 
γλωσσολογικής και µαθησιακής υποστήριξης των µαθητών που έχουν ενταχθεί σ' αυτές και 
το οποίο πραγµατοποιείται µέσα στις κανονικές τάξεις µε παράλληλη υποστηρικτική 
γλωσσική διδασκαλία, η φοίτηση διαρκεί µέχρι δύο διδακτικά έτη, µετά την παρακολούθηση 
του κύκλου Τ.Υ. Ι. 
2. Λειτουργία Τ.Υ.  
α) Ο µικρότερος αριθµός µαθητών µε τον οποίο δηµιουργείται Τ.Υ. Ι ή ΙΙ είναι 9 και ο 
µεγαλύτερος 17. Σε περίπτωση που σε γειτονικά σχολεία υπάρχουν µαθητές που έχουν την 
ανάγκη να φοιτήσουν σε Τ.Υ., µπορούν να µετεγγραφούν µε τη σύµφωνη γνώµη των γονέων 
τους και των διευθυντών των σχολείων, µε απόφαση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή 
Γραφείου Εκπαίδευσης, σε ένα σχολείο στο οποίο τηρούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να είναι 
δυνατή η ίδρυση Τ.Υ. Ι:  
Ειδικότερα:  
Φοίτηση σε Τάξη Υποδοχής (Τ.Υ.)  
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Το πρόγραµµα των Τάξεων Υποδοχής ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που εντάσσονται µέσα 
στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου:  
Στις Τάξεις Υποδοχής Ι, όπου εφαρµόζεται εντατικό πρόγραµµα εκµάθησης της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας και µαθησιακής προετοιµασίας. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται µε 
παράλληλη παρακολούθηση µερικών µαθηµάτων στην κανονική τάξη όπως: Φυσική Αγωγή, 
Εικαστική Αγωγή, Μουσική Αγωγή, Ξένη Γλώσσα, Σχολική Ζωή ή και άλλο µάθηµα 
σύµφωνα µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, σε συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο. 
Η φοίτηση σε Τ.Υ. Ι διαρκεί µέχρι ένα διδακτικό έτος. Είναι δυνατή ταχύτερη επανένταξη 
µαθητή στην κανονική τάξη έπειτα από απόφαση των εκπαιδευτικών της Τ.Υ. Ι και της 
κανονικής τάξης, αν στο τέλος τριµήνου έχει δεχθεί ότι µπορεί απρόσκοπτα να 
παρακολουθήσει όλα τα µαθήµατα.  
Στις τάξεις υποδοχής ΙΙ, όπου εφαρµόζεται µικτό πρόγραµµα εσωτερικής και εξωτερικής 
γλωσσικής και µαθησιακής υποστήριξης των µαθητών που έχουν ενταχθεί σ' αυτές και το 
οποίο πραγµατοποιείται µέσα στις κανονικές τάξεις µε παράλληλη υποστηρικτική 
διδασκαλία. Η φοίτηση διαρκεί δύο διδακτικά έτη (σε εξαιρετικές περιπτώσεις τρία έτη) και 
επιδιώκεται να είναι συνεχής για να είναι αποτελεσµατική η υποστηρικτική προσπάθεια.  
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση:  
Εφαρµόζεται εβδοµαδιαίο ωρολόγιο 18-22 διδακτικών ωρών που πραγµατοποιούνται µε 
απόσπαση των µαθητών από την κανονική τάξη, εκτός από τα µαθήµατα Καλλιτεχνικά, 
Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή, Μαθηµατικά (προαιρετικά το τελευταίο, µε απόφαση των 
διδασκόντων) όπου εντάσσονται κανονικά. Ειδικότερα το πρόγραµµα διαµορφώνεται ως 
εξής:  
Μαθήµατα εντατικής παρακολούθησης (18-22 ώρες)  
14 ώρες ελληνικά  
4 ώρες µαθηµατικά  
4 ώρες στοιχεία από τα υπόλοιπα µαθήµατα  
Μαθήµατα κοινής παρακολούθησης (7-13 ώρες)  
Τάξεις Α' Β΄ Γ΄  
Μαθηµατικά 4 4 4  
Ξένη Γλώσσα 6 5 5  
Πληροφορική-Τεχνολογία 2 2 1  
Φυσική Αγωγή 3 3 2  
Αισθητική Αγωγή 1 2 2  
Οικιακή Οικονοµία 1 2 -  
ΣΕΠ - - 1  
Στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση λόγω της ιδιοµορφίας του σχολικού προγράµµατος ο 
σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αποφασίζει µε ποια τάξη/-εις και µε ποιο τµήµα/-τα 
µπορεί να συνδεθεί η Τάξη Υποδοχής, ώστε οι µαθητές τους να συνδιδάσκονται τα µαθήµατα 
Φυσικής Αγωγής, Καλλιτεχνικών, Τεχνολογίας και Μαθηµατικών ή τουλάχιστον ένα από 
αυτά. Οι Τ.Υ. πρέπει να λειτουργούν κατά τάξη. Σε αντίθετη περίπτωση θα αιτιολογείται 
εγγράφως από το ∆ιευθυντή του σχολείου η παρέκκλιση από τον κανόνα λειτουργίας των 
Τ.Υ.  
Πρόγραµµα σπουδών Τ.Υ. ΙΙ  
Στο πρόγραµµα αυτό οι µαθητές/ -τριες παρακολουθούν στις "κανονικές" τάξεις του 
σχολείου, ενώ παράλληλα έχουν γλωσσική και µαθησιακή υποστήριξη. Η υποστήριξη 
προβλέπει:  
α. Εσωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας µε εξατοµικευµένη υποστήριξη των µαθητών 
για την ανάπτυξη των αναγκαίων γλωσσικών δεξιοτήτων τους ενώ συµµετέχουν στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες της "κανονικής" τάξης µε τον εκπαιδευτικό που είναι 
υπεύθυνος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (συνεργατική διδασκαλία).  
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β. Εξωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας: Συνέχιση της εντατικής διδασκαλίας της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από τους ειδικούς εκπαιδευτικούς.  
γ. Το µάθηµα της γλώσσας και κουλτούρας της χώρας προέλευσης είναι προαιρετικό και 
εφόσον υπάρξει ικανός αριθµός µαθητών (7-15) διδάσκεται για 4 ώρες την εβδοµάδα εκτός 
του ωρολόγιου προγράµµατος στην περίπτωση που η τάξη έχει πλήρες ωρολόγιο πρόγραµµα. 
Για την παρακολούθηση του µαθήµατος αυτού χορηγείται στο τέλος του διδακτικού έτους 
σχετική βεβαίωση.  
Προετοιµασίες για ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών 
Τµηµάτων  
1. Τάξη Υποδοχής Ι  
Με διαπιστωτικό test ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνοµάθειας του µαθητή. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση διαπιστώνεται ότι ο µαθητής έχει ελάχιστη ή µηδενική γνώση της ελληνικής 
γλώσσας µε αποτέλεσµα η κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου να είναι 
ανεπαρκείς σε όλες τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές περιστάσεις.  
Επιζητείται δήλωση του γονέα ότι επιθυµεί να παρακολουθήσει το παιδί του Τάξη Υποδοχής 
Ι. Σε αντίθετη περίπτωση παραπέµπεται το θέµα στην οµάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης και  
Ανατίθεται η διδασκαλία σε διδακτικό προσωπικό, κατά προτίµηση εξειδικευµένο στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  
Εξασφαλίζεται έγκαιρα κατάλληλο διδακτικό υλικό  
2. Τάξη Υποδοχής ΙΙ  
Οι Τ.Υ. αφορούν µαθητές αλλόγλωσσους οποιασδήποτε τάξης της Α/θµιας ή Β/θµιας 
Εκπ/σης.  
Με διαπιστωτικό test ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνοµάθειας του µαθητή. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση ότι είναι µέτριο, δηλαδή παρουσιάζει µια ασταθή επάρκεια στην ελληνική γλώσσα 
µε αποτέλεσµα να λειτουργεί ανεπαρκώς στο σύνολο του σχολικού αναλυτικού 
προγράµµατος.  
Επιζητείται δήλωση του γονέα ότι επιθυµεί να παρακολουθήσει την Τάξη Υποδοχής ΙΙ. Σε 
περίπτωση διαφωνίας του, το θέµα παραπέµπεται στην οµάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης.  
Στις διδακτικές διαδικασίες Τ.Υ. µπορεί να συµµετάσχει και δίγλωσσος εκπαιδευτικός.  
Η απόφαση για την ένταξη µαθητή σε Τάξεις Υποδοχής Ι ή ΙΙ λαµβάνεται από το σύλλογο 
διδασκόντων σε συνεργασία µε τον αρµόδιο σχολικό σύµβουλο, αφού συνεκτιµήσουν τα 
διαγνωστικά tests και λάβουν υπόψη τη σχετική εισήγηση των ειδικών επιστηµόνων 
(ψυχολόγου ή/και κοινωνικού λειτουργού) που παρακολουθούν τη διαδικασία σχολικής 
προσαρµογής του συγκεκριµένου µαθητή, εφόσον ο θεσµός της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
λειτουργεί στην εκπαιδευτική περιφέρεια.  
3. Φοίτηση σε Φροντιστηριακό Τµήµα (Φ.Τ.)  
Το πρόγραµµα των Φ.Τ. παρακολουθείται από µαθητές παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς που 
είτε δε φοίτησαν σε Τ.Υ. Ι ή/και ΙΙ και αντιµετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες είτε εντάχθηκαν 
στα υποστηρικτικά γι' αυτούς µέτρα και παρακολούθησαν τα σχετικά µαθήµατα αλλά 
εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την ένταξή τους στην "κανονική" τάξη. Η 
λειτουργία των Φ.Τ. πραγµατοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου.  
4. Λειτουργία Φ.Τ.  
Ο µικρότερος αριθµός µαθητών µε τον οποίο δηµιουργείται Φροντιστηριακό Τµήµα είναι ο 3 
και ο µεγαλύτερος 8. Μαθητές ευρύτερων περιοχών µπορούν να εγγράφονται στο ίδιο 
σχολείο, µε τη σύµφωνη γνώµη ων γονέων τους και των διευθυντών των σχολικών µονάδων, 
µετά από έγκριση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης, ώστε να 
εξασφαλίζεται ικανός αριθµός µαθητών για την ίδρυση Φροντιστηριακού Τµήµατος.  
Επίσης µπορούν να ιδρύονται Φ.Τ. σε σχολικές µονάδες και να φοιτούν σε αυτά µαθητές των 
πλησιέστερων σχολείων, αφού εξασφαλιστεί έγκριση των γονέων τους.  
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Στο Φ.Τ. παρέχεται υποστηρικτική διδασκαλία µέχρι 10 ώρες την εβδοµάδα από τι οποίες οι 
2 διατίθενται για µελέτη.  
5. Πρόγραµµα σπουδών Φροντιστηριακού Τµήµατος  
∆ιδάσκονται τα µαθήµατα στα οποία ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι οι αλλόφωνοι 
µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες γλωσσικές ή µαθησιακές. Επίσης γίνεται µελέτη και 
προετοιµασία των µαθητών για τα µαθήµατα της επόµενης µέρας 2 ώρες την εβδοµάδα 
(σύνολο 10).  
Η κατανοµή των ωρών διδασκαλίας κατά µάθηµα, οι ώρες λειτουργίας του Φ.Τ., καθώς και η 
χρήση διδακτικού υλικού, καθορίζονται από το σχολικό σύµβουλο σε συνεργασία µε το 
σύλλογο διδασκόντων.  
6. Έναρξη λειτουργίας των Τ.Υ. και Φ.Τ.  
Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής Ι ή και Ι και 
Φροντιστηριακών Τµηµάτων να γίνεται το αργότερο την 1η Οκτωβρίου. Για το λόγο αυτό, 
στο τέλος του διδακτικού έτους υποβάλλονται από τις σχολικές µονάδες α) τεκµηριωµένες 
προτάσεις για ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ., β) στοιχεία που αφορούν µαθητές που πρέπει να 
παρακολουθήσουν τις Τ.Υ. Ι ή ΙΙ αλλά η υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου δεν επιτρέπει 
την εφαρµογή του προγράµµατος Τ.Υ. -έκθεση λόγων αδυναµίας υλοποίησης του 
προγράµµατος Τ.Υ. Μετά το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου υποβάλλονται στις αρµόδιες 
∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης σχετικά συµπληρωµατικά στοιχεία.  
7. ∆ιδακτικό προσωπικό  
Α. Στις τάξεις Υποδοχής διδάσκουν µόνιµοι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται στη διάθεση του 
οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή που αποσπώνται για το σκοπό αυτό, 
όπως και αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί.  
Στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση διδάσκουν µε πλήρες ωράριο και στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση µε πλήρες ωράριο ή για τη συµπλήρωση του κανονικού τους ωραρίου. Οι 
ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαµβάνονται µε απόφαση του οικείου προϊσταµένου ∆/νσης 
Εκπ/σης και διδάσκουν µε ωράριο που καθορίζεται από τη σύµβαση πρόσληψής τους. Στις 
Τάξεις Υποδοχής διδάσκουν κατά πρώτο λόγο διαθέσιµοι εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου, 
εφόσον το επιθυµούν και έχουν τα απαραίτητα για το έργο αυτό προσόντα.  
Β. Η εξειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, η άριστη γνώση 
της ελληνικής για την περίπτωση των αλλοδαπών εκπαιδευτικών, η πολύ καλή γνώση ξένης 
γλώσσας και κατά προτίµηση της χώρας προέλευσης των µαθητών, η παρακολούθηση 
σχετικών σεµιναρίων, η προηγούµενη διδακτική εµπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή 
Φροντιστηριακά Τµήµατα λογίζονται ως προσόντα επιλογής για την ανάθεση της 
διδασκαλίας.  
Γ. Στα Φροντιστηριακά Τµήµατα διδάσκουν µόνιµοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της ίδιας 
ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, άλλης σχολικής µονάδας, για συµπλήρωση του διδακτικού τους 
ωραρίου ή µε ωριαία αντιµισθία. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διδασκαλία από 
εκπαιδευτικούς των παραπάνω κατηγοριών, προσλαµβάνονται αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ως 
ωροµίσθιοι και αν αυτό δεν είναι δυνατό ιδιώτες εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα, ως ωροµίσθιοι.  
∆. Για κάλυψη ειδικών αναγκών και συγκεκριµένα για τη διδασκαλία της γλώσσας και του 
πολιτισµού της χώρας προέλευσης µπορούν να προσλαµβάνονται ως ωροµίσθιοι κατά σειρά 
προτεραιότητας: 1. Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα προσόντα διορισµού στην 
ελληνική εκπαίδευση και είναι αποδεδειγµένα γνώστες της γλώσσας (διαθέτουν σχετικό 
τίτλο) και του πολιτισµού της χώρας προέλευσης των µαθητών (λόγω διαµονής τους σ' αυτή). 
2. Ελλείψει αυτών εκπαιδευτικοί, Έλληνες ή αλλοδαποί, που γνωρίζουν επαρκώς την 
ελληνική και είναι αποδεδειγµένα γνώστες της γλώσσας της χώρας προέλευσης των µαθητών.  
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Ε. Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών της παραγράφου ∆, εδαφ. 1,2 πραγµατοποιείται µε 
απόφαση του Νοµάρχη ύστερα από πρόταση του αρµόδιου περιφερειακού συµβουλίου και 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.  
ΣΤ. Για κάλυψη των ειδικών αναγκών που αναφέρονται στις παραγράφους Γ και ∆ µπορεί µε 
οικονοµική στήριξη άλλων δηµοσίων φορέων και οργανισµών που εµπλέκονται στη 
διαδικασία της διαπολιτισµικής να προσληφθούν µε έγκριση του αρµόδιου περιφερειακού 
υπηρεσιακού συµβουλίου εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για τις Τάξεις 
Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τµήµατα, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που 
καθορίστηκαν στις αντίστοιχες παραγράφους (Γ και ∆).  
Ζ. Με ευθύνη των Σχολικών Συµβούλων και των αρµόδιων υπηρεσιών οργανώνονται 
επιµορφωτικά σεµινάρια, τα οποία οφείλουν να παρακολουθούν όσοι εργάζονται µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε Τ.Υ. ή σε Φ.Τ.  
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς µε ευθύνη των Σχολικών Συµβούλων οργανώνονται 
συναντήσεις για τον απολογισµό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Τ.Υ. και των Φ.Τ. 
και τη διατύπωση προτάσεων.  
8. Εποπτεία - Παιδαγωγική Καθοδήγηση  
Ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας και ο οικείος προϊστάµενος έχουν τη φροντίδα και την 
ευθύνη για τη διευκόλυνση των µαθητών αυτών στην ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα αλλά και για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των Τ.Υ. και των Φ.Τ. Σε 
περίπτωση που οι σχολικές συνθήκες ή ο αριθµός των µαθητών αυτών δεν επιτρέπουν την 
ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ. ή Φ.Τ. πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι µαθητές αυτοί 
να υποστηριχθούν γνωσσικά και µαθησιακά.  
Την ευθύνη για την κατάρτιση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, την έκδοση 
σχολικών βιβλίων προσαρµοσµένων στις ανάγκες των µαθητών που φοιτούν σε Τ.Υ. και Φ.Τ. 
καθώς και την παραγωγή κατάλληλου εποπτικού υλικού έχουν το ΙΠΟ∆Ε και το Π.Ι. Ο 
Σχολικός Σύµβουλος έχει την ευθύνη της επιστηµονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των 
εκπαιδευτικών καθώς και της σύνταξης και εφαρµογής προγραµµάτων διδασκαλίας και 
χρήσης του εποπτικού υλικού σε συνεργασία πάντοτε µε το διδακτικό προσωπικό. Στο τέλος 
του διδακτικού χρόνου οι διευθυντές των σχολείων υποβάλλουν εκθέσεις στο Σχολικό 
Σύµβουλο και στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης τις 
οποίες συντάσσουν οι εκπαιδευτικοί που εφάρµοσαν τα προγράµµατα. Οι Σχολικοί 
Σύµβουλοι αποδελτιώνουν, κωδικοποιούν τα προβλήµατα και τις προτάσεις και υποβάλλουν 
συνοπτική έκθεση στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, το ΙΠΟ∆Ε και το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο.  
9. ∆ιοικητικές ρυθµίσεις  
Με εγκύκλιο θα ρυθµιστούν θέµατα που αφορούν:  
την αξιολόγηση των µαθητών  
τη φοίτηση µαθητών σε Τ.Υ. ή Φ.Τ.  
τα διαγνωστικά εργαλεία για την πορεία ελληνοµάθειας του µαθητή και το γνωστικό επίπεδό 
του.  
τα διαγνωστικά εργαλεία για το πέρασµα από ένα τύπο Τ.Υ. στον άλλο.  
την επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού.  
τις ενέργειες των εκπαιδευτικών οργάνων για την καλή οργάνωση και λειτουργία των Τάξεων 
Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τµηµάτων και την έγκαιρη λειτουργία τους.  
Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει οποιαδήποτε άλλη διάταξη, η οποία 
ρυθµίζει θέµατα ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών 
Τµηµάτων.  
 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 
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Γ2. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.10/221/Γ1/1236 ΦΕΚ 274 Τ. Β’/17.9.96 
Μετατροπή δηµοσίων σχολείων σε σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν2413/96, «Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική 

εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 124 Α’, άρθρα 34 και 35. 
2. Την ανάγκη της ποιοτικής αναβάθµισης της παρεχόµενης εκπ/σης σε µαθητές µε 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές ή µορφωτικές ιδιαιτερότητες. 
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, διότι τα σχολεία αυτά ήδη λειτουργούν, 
Αποφασίζουµε: 
Μετατρέπουµε σε σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης τα παρακάτω σχολεία: 
Α. ∆ηµοτικό Σχολείο Αποδήµων Ελληνοπαίδων Αλσούπολης 
Β. 1ο Γυµνάσιο Αποδήµων Ελληνοπαίδων (Βαρυµπόµπη) 
Γ. 1ο Λύκειο Αποδήµων Ελληνοπαίδων (Βαρυµπόµπη) 
∆. ∆ηµοτικό Σχολείο Αποδήµων Ελληνοπαίδων Αµφιθέας 
Ε. 2ο Γυµνάσιο Αποδήµων Ελληνοπαίδων (Ελληνικό) 
Στ. 2ο Λύκειο Αποδήµων Ελληνοπαίδων (Ελληνικό) 
Ζ. ∆ηµοτικό Σχολείο Αποδήµων Ελληνοπαίδων Θεσσαλονίκης 
Η. Γυµνάσιο Αποδήµων Ελληνοπαίδων Θεσσαλονίκης 
Θ. Λύκειο Αποδήµων Ελληνοπαίδων Θεσσαλονίκης 
Ι. 87ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών 
Ια. ∆ηµοτικό Σχολείο Σαππών Ροδόπης 
Ιβ. Γυµνάσιο Σαππών Ροδόπης 
Ιγ. Λύκειο Σαππών Ροδόπης 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
 

Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 1996 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
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Γ3. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ10/35Γ1/1058/29-10-1998 ΦΕΚ 1143 τ.Β΄ 

Μετατροπή και µετονοµασία δηµόσιων σχολείων σε σχολεία διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 2413/96, "Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 124 Α`, άρθρα 34 και 35.  
2. Την ανάγκη της ποιοτικής αναβάθµισης της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε µαθητές µε 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ιδιαιτερότητες.  
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε:  
 
Μετατρέπουµε σε σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης τα παρακάτω σχολεία:  
 
1. 12/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέων Επιβατών, Α? ∆/νση Π. Ε. Θεσσαλονίκης.  
2. 16ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων, 1ο Γραφείο Π.Ε. Χανίων.  
3. 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, ∆/νση Π.Ε. Ιωαννίνων.  
4. 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Εύοσµου (Κύριλλος και Μεθόδιος), Β? ∆/νση Π.Ε. Θεσσαλονίκης.  
5. 6ο ∆ηµοτικό Ελευθερίου - Κορδελιού, Β` ∆/νση Π.Ε. Θεσσαλονίκης.  
6. 2ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων ∆/νση ∆.Ε. Ιωαννίνων.  
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
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Γ4. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆4/519 ΦΕΚ. 1611 τ.Β΄ /16.8.1999 

Ίδρυση ηµερισίων και εσπερινών γυµνασίων, Ενιαίων, Μουσικών, Πειραµατικών και 

εσπερινών Λυκείων και Γυµνασίου ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝ.ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ/ΤΩΝ  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 1 του Ν.2525/98. 
β) των παράγρ. 1 και 5 του άρθ. 11 του Ν.1966/91 (Α΄ 147). 
γ) του άρθρου 5 παράγρ. 7 του άρθρου 8 παράγρ. 6 και του άρθρου 31 του Ν1566/85 (Α΄167) 
δ) του άρθρου 35 του Ν.2413/96 (Α΄124). 
ε) άρθρου 56 του Ν.1566/85 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2043/92 
(Α΄79) και του άρθρου 2 του Ν.1304/82 (Α΄144) και των σχετικών αποφάσεων καθορισµού 
των περιοχών αρµοδιότητας των ∆ιευθύνσεων και Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
… 
Ιδρύουµε από το σχολικό έτος 1999-2000 επτά Ηµερήσια Γυµνάσια, ένα Μουσικό Λύκειο, 
τρία Εσπερινά Λύκεια, επτά Ενιαία Λύκεια, δύο Εσπερινά Γυµνάσια, δύο Γυµνάσια 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και ένα Πειραµατικό Λύκειο. 
… 
5. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 
Β΄ ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
-Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ευόσµου 
… 
13. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 
2ο Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
-10ο Γυµνάσιο Αχαρνών 
- 2ο Γυµνάσιο Σκάλας Ωροπού 
-2ο Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
… 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
Αθήνα, 5 Αυγούστου 1999 
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Γ5. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ10/30/Γ1/707 ΦΕΚ. 1172 τ.Β΄/22.9.2000 

Ορισµός και επωνυµία σχολείων ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τα άρθρα 34 και 35 του Ν. 2413/96, ΦΕΚ 124 Α` "Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η 
διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».  
2. Την ανάγκη της ποιοτικής αναβάθµισης της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε µαθητές µε 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ιδιαιτερότητες.  
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού, διότι τα σχολεία αυτά ήδη λειτουργούν, 
αποφασίζουµε:  
 
Μετατρέπουµε σε σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης τα παρακάτω σχολεία:  
α) 6/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιάσµου, της ∆/νσης Π.Ε.Ν. Ροδόπης 
β) 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μενεµένης, του 2ου Γραφείου της Β΄ ∆/νσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
γ) 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μενεµένης, του 2ου Γραφείου της Β΄ ∆/νσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2000 

 
 

Γ6. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆4/409 ΦΕΚ. 1053 τ.Β΄ /8.8.2001 

Μετατροπή δηµόσιων σχολείων σε σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 35 παράγρ. 3 του Ν.2413/96 (Α΄124). 
β) τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 (Α΄137) 
2. Την αριθµ. 5/2001 πράξη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Κοζάνης. 
3. Την αριθ. ΣΤ5/25/26.4.2000 κοινή απόφαση «Ορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (Β΄582). 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
αποφασίζουµε:  
 
Μετατρέπουµε από το σχολικό έτος 2001-2002 το Γυµνάσιο & τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ 
Ενιαίου Λυκείου του Γυµν. Πενταλόφου Κοζάνης σε σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
και τάξεις ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2001 
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Γ7. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆4/461 ΦΕΚ. 1336 τ.Β΄ /15.10.2001 

Μετατροπή Γυµνασίου σε Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 35 παράγρ. 3 του Ν.2413/96 (Α΄124). 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 (Α΄137), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 
του Ν.2081/92 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.2469/97 (Α 38). 
2. Το 2224/ΠΟ∆Ε2 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Παιδείας Οµογενών και 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, 
3. Την ΣΤ5/25/26.4.2000 κοινή απόφαση «Ορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων» (Β΄582). 
4. Το έγγραφο 87/15.5.2001 του ΙΠΟ∆Ε. 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
αποφασίζουµε:  
 
Μετατρέπουµε από το σχολικό έτος 2001-2002 το 2ο  Γυµνάσιο Αθηνών σε Γυµνάσιο 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2001 


