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Α. Eσωτερική λειτουργία 
 
1.0. Αναλυτικά προγράµµατα και εκπαιδευτική τεχνολογία 
 
Το αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού αναθεωρήθηκαν 
εντελώς µετά από το 1981. Εχουν εισαχθεί νέα µαθήµατα στο δηµοτικό, όπως 
περιβαλλοντικές µελέτες, υγιεινή και αγωγή του πολίτη. Από το 1987-88 σε πολλά 
δηµοτικά σχολεία διδάσκονται επίσης ξένες γλώσσες, ενώ ειδικοί καθηγητές 
τεχνικών µαθηµάτων και χειροτεχνίας καθώς και φυσικής αγωγής ανέλαβαν τη 
διδασκαλία αυτών των µαθηµάτων στα δηµοτικά. Επίσης, όλα τα σχολικά βιβλία του 
δηµοτικού έχουν αντικατασταθεί. Η µεθοδολογία της διδασκαλίας και η αξιολόγηση 
των µαθητών άλλαξαν και αυτές. Η αριθµητική βαθµολογία συµπληρώθηκε µε 
αξιολόγηση µε βάση το ποιοτικό προφίλ του µαθητή. Παρόλα αυτά, βέβαια, οι 
µαθητές προβιβάζονται στην επόµενη τάξη ανεξάρτητα από την απόδοσή τους. Σε 
κάποιες περιπτώσεις παρέχεται συµπληρωµατική διδασκαλία για µαθητές µε 
µαθησιακές δυσκολίες. 
 
Παρόλες τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία 
χρόνια, τα αναλυτικά προγράµµατα της γενικής εκπαίδευσης εξακολουθούν να έχουν 
ακαδηµαϊκή κατεύθυνση. Πράγµατι, όλο το σχολικό σύστηµα χαρακτηρίζεται 
αυταρχικό και εξαιρετικά τυπικό. Πολλοί Έλληνες παραπονούνται για την ποιότητα 
της εκπαίδευσης που προσφέρεται στα ελληνόπαιδα και ιδιαίτερα για τη γλωσσική 
τους ανεπάρκεια. 
 
Η επεξεργασία των αναλυτικών προγραµµάτων είναι µια διαδικασία που διεξάγεται 
σε εθνικό επίπεδο. Υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου λειτουργούν 
οµάδες εργασίας για την ανάπτυξη και αναβάθµιση ειδικών µαθηµάτων εκτός του 
αναλυτικού προγράµµατος. Αυτές οι οµάδες εργασίας ή επιτροπές συγκροτούνται και 
αποτελούνται από µέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το πρόγραµµα που 
καταρτίζουν αναπτύσσεται και βελτιώνεται περαιτέρω από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. Η τελική έγκριση δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα αναλυτικά 
προγράµµατα εφαρµόζονται µε προεδρικά διατάγµατα και, στη συνέχεια, 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Τα αναλυτικά προγράµµατα 
διανέµονται σε κάθε σχολείο είτε µέσω των τοπικών διευθύνσεων εκπαίδευσης είτε 
µέσω του Οργανισµού 'Εκδοσης ∆ιδακτικών Βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας 
(ανάλογα µε τη µορφή κάθε έκδοσης). 
 
Η ίδια σχεδόν διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις µικρών προσαρµογών 
του αναλυτικού προγράµµατος. Αυτές οι µικροαλλαγές αποτελούν, λίγο έως πολύ, 
µια συνεχή διαδικασία. Πληροφορίες για τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά 
βιβλία περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις των σχολικών συµβούλων. Αποτελεί 
ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να υλοποιήσει αυτές τις αλλαγές, που στη 
συνέχεια γίνονται γνωστές µε εγκυκλίους ή µε αποφάσεις ανάλογα µε την έκταση των 
αλλαγών. 
 
Άµεσα συνδεδεµένο µε το αναλυτικό πρόγραµµα είναι το περιεχόµενο των βιβλίων. 
Όσον αφορά τη διδακτική ύλη, υπάρχει ένα βιβλίο για κάθε µάθηµα. Αυτό 
συνοδεύεται από ένα βιβλίο για τον καθηγητή και, συνήθως, και από ένα τετράδιο 
εργασίας και ένα βαθµολόγιο. Τα σχολικά βιβλία χορηγούνται δωρεάν σε όλους τους 
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µαθητές. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει την ευθύνη της συγγραφής των διδακτικών 
βιβλίων από οµάδες ειδικών για κάθε µάθηµα και από εκπαιδευτικούς. 
 
Πληροφορίες για απαιτούµενες αλλαγές στα διδακτικά βιβλία και στα αναλυτικά 
προγράµµατα συλλέγονται από τις ετήσιες εκθέσεις των σχολικών συµβούλων. 
Ανάλογα δε µε το µέγεθος του προβλήµατος, ή γίνονται διορθώσεις που διανέµονται 
στα σχολεία µε εγκυκλίους ή συγκροτούνται επιτροπές για να συντάξουν νέα βιβλία 
και αναλυτικά προγράµµατα. 
 
Άτυπος διαγνωστικός έλεγχος γίνεται και στα βιβλία του δηµοτικού, αφού έλεγχοι 
διαµορφωτικής θεώρησης γίνονται στα κανονικά διδακτικά βιβλία. 
 
∆εν απαιτείται επίσηµα η ενηµέρωση του αναλυτικού προγράµµατος, αλλά στην 
πραγµατικότητα φαίνεται ότι µεγάλες τροποποιήσεις στα αναλυτικά προγράµµατα 
πραγµατοποιούνται κάθε 10 χρόνια περίπου. Από την άλλη µεριά, µικρές 
αναπροσαρµογές γίνονται συνεχώς στα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία µετά από 
εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
 
Αυτή τη στιγµή γίνεται µεγάλη αναθεώρηση του Ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο για τη συγκρότηση οµάδων 
εργασίας και για το συντονισµό του έργου. Το κυριότερο σηµείο αυτής της 
µεταρρύθµισης είναι η ανάπτυξη πολυκλαδικού αναλυτικού προγράµµατος και για τα 
δύο επίπεδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, µε έµφαση στο καλύτερο συντονισµό 
µεταξύ των επιπέδων µέσω της απόσυρσης της περιττής και παρωχηµένης ύλης, της 
εισαγωγής νέων µαθηµάτων και ενός σαφέστερου προσδιορισµού των εκπαιδευτικών 
στόχων. 
 
Πολλές σηµαντικές καινοτοµίες έχουν ξεκινήσει στον τοµέα της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Τα αναλυτικά προγράµµατα έχουν ανανεωθεί και εµπλουτιστεί µε νέα 
θέµατα, οι σχολικές ώρες έχουν προσαρµοστεί στις συνθήκες του σχολείου, η ίδια η 
σχολική εργασία έχει οργανωθεί καλύτερα. Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία της 
αξιολόγησης. 
 
Για παράδειγµα, µαθήµατα όπως τα Τεχνικά και η Φυσική Αγωγή διδάσκονται τώρα 
από ειδικούς αυτών των µαθηµάτων στα περισσότερα από τα πολυθέσια (4 και πάνω 
τάξεις) σχολεία. Η υποχρεωτική διδασκαλία της Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας, που 
θα αρχίζει από την 4η τάξη, έχει εφαρµοστεί σε όλα σχεδόν τα πολυθέσια σχολεία. 
 
Όσον αφορά τις µεθόδους διδασκαλίας, έχει δοθεί έµφαση στην ενεργό συµµετοχή 
των µαθητών κατά τη διδασκαλία και στην κριτική τους σκέψη. 
 
Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στη βελτίωση του συστήµατος αξιολόγησης των 
µαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ., των πρώτων 9 χρόνων της 
εκπαίδευσης µέχρι το Λύκειο). Η καθιέρωση της αξιολόγησης της ποιότητας της 
διδασκαλίας σε επίπεδο σχολείου, περιφέρειας και στη χώρα, συµβαίνει για πρώτη 
φορά. Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε Τµήµα Αξιολόγησης µε σκοπό το 
συντονισµό της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Σηµαντικό βήµα προς το στόχο αυτό 
αποτελεί η εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης. 
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Περιγραφική αξιολόγηση 
 
Η καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης των µαθητών του ∆ηµοτικού καθιστά 
δυνατή την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των γονέων τους 
σχετικά µε την απόδοσή τους στο σχολείο, τις ικανότητες και τις κλίσεις τους καθώς 
και µε τις αδυναµίες που παρουσιάζουν. 
 
Ο δάσκαλος συµπληρώνει το Ενηµερωτικό Βιβλίο, στο οποίο καταγράφει αναλυτική 
περιγραφική αξιολόγηση των µαθητών, ακολουθώντας τις οδηγίες του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου. 
 
Έτσι, το Ενηµερωτικό Βιβλίο, το οποίο χρησιµοποιείται µόνον στο σχολείο, είναι 
πηγή πληροφοριών για όλους τους ενδιαφεροµένους: τους µαθητές, τους γονείς, τους 
δασκάλους, το διευθυντή του σχολείου και τους σχολικούς συµβούλους. 
 

Βαθµολογική κλίµακα 
 
Για τους µαθητές της 1ης και 2ας τάξης χρησιµοποιείται µόνο περιγραφική 
αξιολόγηση. 
 
Στην 3η και στην 4η τάξη, εκτός από την περιγραφική αξιολόγηση, χρησιµοποιείται 
ένας τύπος βαθµολογικού συστήµατος που βασίζεται στη χρήση λέξης και γράµµατος 
και εκφράζει τέσσερα επίπεδα απόδοσης: Άριστα (Α), Πολύ καλά (Β), Καλά (Γ), 
Μέτρια (∆). 
 
Το Μέτρια (∆) σηµαίνει «κάτω από µέση απόδοση» και περιγράφει τους µαθητές που 
έχουν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες. Για τους µαθητές αυτούς, και κυρίως για τους 
µαθητές της 1ης και 2ας τάξης, γίνεται ειδική ενισχυτική διδασκαλία. 
 
Για τους µαθητές της 5ης και 6ης τάξης, εκτός από την περιγραφική αξιολόγηση, 
χρησιµοποιείται και ένας τύπος βαθµολογίας βασισµένος στη χρήση τόσο λέξεων όσο 
και αριθµών, που εκφράζει τέσσερα επίπεδα απόδοσης: 'Αριστα (9-10), Πολύ καλά 
(7-8), Καλά (5-6), Μέτρια (4 και κάτω). 
 
Γι' αυτή την τελευταία κατηγορία πρέπει να προσφέρονται ειδικά προγράµµατα 
ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των αναγκών αυτών των µαθητών. 
 

Εκπαιδευτική τεχνολογία 
 
Τα µέσα και προϊόντα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, που ενσωµατώθηκαν στο 
αναλυτικό πρόγραµµα των διαφόρων επιπέδων για µέγιστη απόδοση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, είναι περιορισµένα. Επίσης, δεν είναι κατάλληλα 
συνδεδεµένα, στις περισσότερες περιπτώσεις, µε τους σκοπούς, το περιεχόµενο και 
τη µεθοδολογία των εφαρµοσµένων αναλυτικών προγραµµάτων. 
 
Προοδευτικά όµως το εκπαιδευτικό προσωπικό αρχίζει να κατανοεί τη σηµασία της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην αποδοτικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Ορισµένοι δάσκαλοι, ειδικά του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού αλλά και των 
άλλων επιπέδων του εκπαιδευτικού συστήµατος, χρησιµοποιούν υλικό εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας. 
 
Υπάρχει ανάγκη εφαρµογής κατάλληλων σχεδίων αναλυτικών προγραµµάτων που θα 
περιλαµβάνουν την ενσωµάτωση παραµέτρων Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. 
 
Επίσης, υπάρχει ανάγκη προγραµµάτων κατάρτισης διδακτικού προσωπικού καθώς 
και εφαρµογής της κατάλληλης εκπαιδευτικής διοικητικής πολιτικής όσον αφορά την 
Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 
 
2.0 Εκπαιδευτικά πρότυπα 
 
2.1 Eίδη εκπαιδευτικών προτύπων και πώς καθορίζονται 
 
Σύµφωνα µε τον Thomas (1994), υπάρχουν εννέα εννοιολογικά διαχωρισµένες 
µέθοδοι για τον καθορισµό και την επιλογή των εκπαιδευτικών προτύπων. Στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα υπάρχουν διάφορα είδη εκπαιδευτικών προτύπων, τα 
οποία διακρίνονται ως προς τους τοµείς που ανήκουν και ως προς την εννοιολογική 
τους στήριξη. 
 
Για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά πρότυπα 
καθορίζονται από το περιεχόµενο του ελληνικού αναλυτικού προγράµµατος. Το 
αναλυτικό πρόγραµµα καθορίζει το κύριο µέρος της γνώσης και των δεξιοτήτων, τις 
οποίες πρέπει να προσλάβουν οι µαθητές. Η προσέγγιση του καθορισµού προτύπων 
βασίζεται σε ένα µοντέλο εκπαιδευτικού ιδεώδους, το οποίο έχει τις ρίζες του στην 
ιστορία και παράδοση της Ελλάδας. Το µοντέλο αυτό εστιάζεται στη γνώση που 
συνιστά το ιδεώδες ενός µορφωµένου ατόµου και στις δεξιότητες που απαιτούνται 
ώστε το άτοµο να συµµετέχει στη σύγχρονη κοινωνία. Σύµφωνα µε τον Thomas 
(1994:104), το µοντέλο αυτό εκπροσωπεί τον καθορισµό προτύπων µε τη Μέθοδο 
του Ιδεωδώς Μορφωµένου Ατόµου. 
 
Για µερικά µαθήµατα, το αντικείµενο των οποίων έχει πρόσφατα αναµορφωθεί, το 
αναλυτικό πρόγραµµα βασίζεται στο επίπεδο της ικανότητας που ο µέσος µαθητής 
πρέπει να αποκτήσει. Γενικά, το αναλυτικό πρόγραµµα και τα πρότυπα δεν 
επικεντρώνονται στα αποτελέσµατα και τους στόχους της µάθησης αλλά µάλλον στον 
ορισµό του περιεχοµένου. 
 
Τα εκπαιδευτικά πρότυπα/αναλυτικά προγράµµατα της δευτεροβάθµιας 
τεχνικής/επαγγελµατικής εκπαίδευσης σχεδιάζονται µε βάση τις απαιτήσεις εργασίας. 
Γι' αυτούς τους τοµείς και τα µαθήµατα που αντιστοιχούν σε επαγγελµατικές 
εξειδικεύσεις, το περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος προσδιορίζεται από τα 
απαιτούµενα προσόντα που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου στον αντίστοιχο 
τοµέα. 
 
Ένα άλλο είδος εκπαιδευτικού προτύπου είναι το πρότυπο ελέγχου των εισαγοµένων 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η δυνατότητα των τριτοβάθµιων ιδρυµάτων να 
δέχονται φοιτητές είναι περιορισµένη, γι'αυτό και κάθε χρόνο το Υπουργείο 
ανακοινώνει τον αριθµό θέσεων που διαθέτει κάθε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
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Οι υποψήφιοι δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις και κατατάσσονται σύµφωνα µε τους 
βαθµούς τους. Όταν ο αριθµός των κενών θέσεων καλυφθεί, οι υπόλοιποι υποψήφιοι 
µε χαµηλότερους βαθµούς αποκλείονται. Έτσι, τα πρότυπα καθορίζονται από τον 
αριθµό των διαθέσιµων θέσεων και όχι από το απαιτούµενο επίπεδο ικανότητας των 
εισαγοµένων. 
 
Εφόσον οι εισαγωγικές εξετάσεις στα ανώτατα ιδρύµατα είναι η µόνη µορφή 
εξωτερικών εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων 
συνοδεύεται από πολλές δηµόσιες συζητήσεις για τα πρότυπα και την ποιότητα της 
εκπαίδευσης. Συχνά δεν αναγνωρίζεται ότι τα αποτελέσµατα αυτού του διαγωνισµού 
έχουν πολύ µικρή σχέση µε τα πραγµατικά επίπεδα απόδοσης και ικανότητας των 
υποψηφίων. 
 
2.2 Eφαρµογή και κατεύθυνση προτύπων 
 
Αφού τα ελληνικά αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά προγράµµατα είναι 
υποχρεωτικά για τη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, η εφαρµογή των 
εκπαιδευτικών προτύπων είναι, κατά µία έννοια, δεδοµένη. Επίσης, τα σχολικά 
βιβλία που βασίζονται στα αναλυτικά προγράµµατα και έχουν εγκριθεί από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι υποχρεωτικά για κάθε µάθηµα κατά συνέπεια, τα 
επίσηµα πρότυπα καθορίζουν την πρακτική που ακολουθείται µέσα στην τάξη. 
 
Η µορφή και ο αριθµός των ετήσιων αθροιστικών διαγωνισµάτων στα σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθορίζονται µε επίσηµα διατάγµατα, αλλά το 
περιεχόµενό τους καθορίζεται από τους καθηγητές της τάξης. Τα ενδεικτικά στα 
σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκδίδονται µε βάση την αξιολόγηση που 
γίνεται από τους καθηγητές της τάξης στο τέλος του έτους. 
 
Η κατεύθυνση των προτύπων εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο καθορίζεται από έγκυρο 
πληροφοριακό υλικό για την εκπαίδευση µε τη µορφή προτύπων αναλυτικών 
προγραµµάτων και βιβλίων. Στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης, 
ο κάθε καθηγητής έχει ελευθερία κινήσεων. ∆εν υπάρχει, όµως, παράλληλα άλλο 
σύστηµα που θα καθιστούσε εφικτή την κατεύθυνση της γνώσης προς ένα σηµείο 
συνάντησης µε τα πρότυπα αυτά και θα επέτρεπε τη σύγκριση µεταξύ των 
περιφερειών της Ελλάδας. Επιπλέον, ούτε η συλλογή δεδοµένων για τοµείς, όπως ο 
αριθµός των εγγραφών και τα εκπαιδευτικά µέσα, βοηθά ιδιαίτερα στο θέµα αυτό, 
αφού η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων καθυστερεί: π.χ., η τελευταία έκδοση 
στατιστικών στοιχείων για την εκπαίδευση αναφέρεται στο σχολικό έτος 1984-85 
(Βλ. Κεφ. ΙΙ). 
 
 2.3 Μαθητική ροή πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
 
Ο ακόλουθος πίνακας (Σταµέλος, 1993), παρουσιάζει τη ροή των µαθητών της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 
από το 1970-71 έως το 1997-98, και αναφέρεται σε 1.000 µαθητές που ξεκίνησαν τη 
βασική εκπαίδευση τα έτη 1970-71, 1975-76 και 1985-86. 
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Α  είναι η πρώτη τάξη του δηµοτικού 
Έκτη  είναι η έκτη τάξη του δηµοτικού 
Α΄ είναι η πρώτη τάξη του γυµνασίου  
Γ΄ είναι η τρίτη τάξη του γυµνασίου 
Α(1) είναι η πρώτη τάξη του γενικού λυκείου 
Γ(1) είναι η τρίτη τάξη του γενικού λυκείου 
Απόφ.  είναι οι µαθητές που τέλειωσαν το γενικό λύκειο 
Απόφ.(1)είναι οι µαθητές που τέλειωσαν τους άλλους τύπους  
 λυκείου 
Οι αριθµοί µε αστερίσκο (*) είναι κατά προσέγγιση. 
 
 2.4 Μαθητική ροή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
Στα παρακάτω διαγράµµατα δίνεται η ροή του φοιτητικού και διδακτικού δυναµικού 
των ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΥΠΕΠΘ, Μαστοράκη - Αφεντάκη 1993,1994). 
Σηµείωση: Ο όρος "φοιτητής" αναφέρεται σε οποιονδήποτε έχει εγγραφεί σε ίδρυµα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και δεν έχει ακόµη αποκτήσει πτυχίο. Ο όρος "ενεργός 
φοιτητής" αναφέρεται στο φοιτητή που βρίσκεται στο ίδρυµα για τη χρονική περίοδο 
που απαιτεί το πρόγραµµα σπουδών. 

Α Sixth A C A(1) C(1) Grad Grad(1) 
(70/71) (75/76) (76/77) (78/79) (79/80) (80/81) (1982) (1982) 
1000 869 745 615 461 382 354 78 

        
(75/76) (80/81) (81/82) (83/84) (84/85) (86/87) (1987) (1987) 
1000 933 1043 758 612 417 448 225 

        
(80/81) (85/86) (86/87) (88/89) (89/90) (91/92) (1992) (1992) 
1000 987 1108 858 621 482 463 310 

        
(85/86) (90/91) (91/92) (93/94) (94/95) (96/97) (1997) (1997) 
1000 994 1086 923 652 550* 539* 323* 
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Α Ε Ι 
 
Συνολικός αριθµός φοιτητών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 Αγόρια 105.272, 
Κορίτσια 107.473 
 
Συνολικός αριθµός "ενεργών" φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 Αγόρια 
8.268, Κορίτσια 63.431 

 
 
 
Συνολικός αριθµός αποφοίτων κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 Αγόρια 8.268 
Κορίτσια 11.143 
 
Αύξηση των φοιτητών το ακαδ. έτος 92-93 σε σύγκριση µε το ακαδ. έτος 81-82: -
39%. 
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Αύξηση των «ενεργών» φοιτητών του ακαδ. έτους 92-93 σε σύγκριση µε το ακαδ. 
έτος 81-82: 28%. 

Αριθµός "ενεργών φοιτητών" στα Πανεπιστήµια για τα ακαδ.έτη 81/82 
έως 92/93
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Τµήµατα των ΑΕΙ στα οποία οι γυναίκες υπερβαίνουν το 90% κατά το ακαδηµαϊκό 
έτος 1992-93 
Νηπιαγωγών    95% 
Γαλλικής Φιλολογίας   93% 
Αγγλικής Φιλολογίας   90% 
Τµήµατα των ΑΕΙ στα οποία οι άνδρες υπερβαίνουν το 85% κατά το ακαδηµαϊκό 
έτος 1992-93 
Μηχανολόγων Μηχανικών  90% 
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων  89% 
Ηλεκτρονικών    88% 
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Τ Ε Ι 
 
Συνολικός αριθµός φοιτητών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 Αγόρια 44.868, 
Κορίτσια 40.200 
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Αριθµός σπουδαστών των ΤΕΙ για τα  ακαδ. έτη 84/85 έως 
92/93
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 Συνολικός αριθµός "ενεργών" σπουδαστών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 
Αγόρια 27.573, Κορίτσια 28.757 
 
Συνολικός αριθµός αποφοίτων κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 Αγόρια 3.458, 
Κορίτσια 4.054 

Αριθµός πτυχιούχων από τα Πανεπιστήµια για τα ακαδ. έτη  81/82 
έως 92/93
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Αύξηση των φοιτητών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 σε σύγκριση µε το 
ακαδηµαϊκό έτος 1984-85: 118%. 
Αύξηση αποφοίτων κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 σε σύγκριση µε το 
ακαδηµαϊκό έτος 1984-85: 29%. 
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2.5 Ροή διδακτικού προσωπικού τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 

Α Ε Ι 
 
Συνολικός αριθµός διδακτικού προσωπικού κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93: 
Ανδρες 6.149, Γυναίκες 2.345 
 
Αύξηση διδακτικού προσωπικού κατά το έτος 1992-93 σε σύγκριση µε το 
ακαδηµαικό έτος 1981-82: 13%. 

∆ιδακτικό Προσωπικό των ΑΕΙ για τα ακαδ. έτη 81/82 ως 92/93
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Τ Ε Ι 
 
Συνολικός αριθµός διδακτικού προσωπικού κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 
Ανδρες 1660, Γυναίκες 708 
 
Συνολικός αριθµός έκτακτου προσωπικού κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 Ανδρες 
1.754, Γυναίκες 1.453 

Μόνιµο και Εκτακτο διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ για τα ακαδ. έτη 
84/85 έως 92/93
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Αύξηση διδακτικού προσωπικού το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 σε σύγκριση µε το 
ακαδηµαϊκό έτος 1984-85: 54,8% 
 
Aύξηση του έκτακτου προσωπικού το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93 σε σύγκριση µε το 
ακαδηµαϊκό έτος 19 84-85: 32%. 
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Β. Eξωτερική λειτουργία 
 
1.0. Εκπαίδευση και απασχόληση 
 
Η µεταπολεµική Ελλάδα, µέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1970, αντιµετώπισε 
σοβαρό πρόβληµα διαρθρωτικής ανεργίας. Το χρόνιο πρόβληµα του µεγαλύτερου 
αριθµού ανθρώπων που αναζητούν εργασία σε σχέση µε την προσφορά εργασίας 
µειώθηκε προοδευτικά ως αποτέλεσµα : α) Της σταθερής υψηλής οικονοµικής 
ανάπτυξης, που σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου µέχρι το 
1973, και επίκεντρο της οποίας ήταν οι τοµείς της παραδοσιακής εργασίας, όπως 
υφαντουργία, τρόφιµα, κατασκευές, συγκοινωνιακά µέσα, τουρισµός, β) της 
µετανάστευσης, η οποία επιταχύνθηκε τη δεκαετία του 1960 και αποµάκρυνε 
συνολικά ένα εκατοµµύριο άτοµα, κυρίως της παραγωγικής ηλικίας, γ) της γενικής 
διεύρυνσης του εκπαιδευτικού συστήµατος και, ειδικότερα, της συµµετοχής στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
 
Η απασχόληση διατηρείτο σε υψηλά και αυξανόµενα επίπεδα, ενώ η ανεργία ήταν 
σχετικά χαµηλή µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970 (τέλος της δεύτερης 
πετρελαϊκής κρίσης), αν και από το 1974 η ροή της µετανάστευσης αντιστράφηκε και 
άρχισε ο επαναπατρισµός. Στις αρχές, όµως, της δεκαετίας του 1980, η ανεργία 
άρχισε να αυξάνεται ξανά και το 1984 έφθασε το 8,1%, ποσοστό στο οποίο παρέµεινε 
µέχρι το 1991. Από το έτος αυτό παρατηρείται αύξηση της ανεργίας, ως αναπόφευκτο 
αποτέλεσµα της οικονοµικής στασιµότητας που χαρακτήρισε την οικονοµία από το 
1979. Η αύξηση κατά 1,3% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος στη δεκαετία του 
1980 προερχόταν κυρίως από τον τοµέα των υπηρεσιών, ενώ η βιοµηχανική 
παραγωγή παρέµεινε στάσιµη και µειώθηκε κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
1990. Επιπλέον, άρχισαν να φθάνουν εργάτες από το εξωτερικό, λόγω του 
επαναπατρισµού και της εγκατάστασης στην Ελλάδα σηµαντικού αριθµού οµογενών 
που ζούσαν στη Σοβιετική Ένωση, στη Β. Ήπειρο, κ.τ.λ. Τέλος, η παρούσα 
κατάσταση της ανεργίας µπορεί επίσης να αποδοθεί και στη συµµετοχή της γυναίκας 
στην οικονοµία, στην οποία οφείλεται και το µεγαλύτερο µέρος της ανεργίας. Είναι 
επίσης ενδιαφέροντα τα ειδικά χαρακτηριστικά του φαινοµένου αυτού. 
 
Φαίνεται ότι η ανεργία µαστίζει κυρίως τις αστικές περιοχές. Ένας στους δύο 
ανέργους (47,1%) βρίσκεται στο Νοµό Αττικής, και το ποσοστό αυτό είναι 
υψηλότερο για τα άτοµα ηλικίας πάνω από τα 30 (Κανελλόπουλος, 1994). Αντίθετα, 
άλλες περιοχές, όπως το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου έχουν ποσοστά 
ανεργίας γύρω στο 4%. Μεγάλα ποσοστά ανεργίας υπάρχουν και στην Ήπειρο 
(9,9%), στην Αττική (8,9%) και τη ∆. Ελλάδα (8,6%). Όσον αφορά τις ηλικίες, 
µεγάλη ανεργία υπάρχει κυρίως µεταξύ των νέων. Σχεδόν ένας στους τρείς ανέργους 
(31,1%) ανήκει στην οµάδα ηλικίας 20-24 ετών. Να σηµειωθεί εδώ ότι, αντίθετα µε 
τις τάσεις που υπάρχουν στις άλλες χώρες, το ποσοστό ανεργίας και ο αριθµός των 
ανέργων µειώνεται σταθερά καθώς προχωρεί η ηλικία, πράγµα που σηµαίνει ότι η 
ανεργία εµφανίζεται µάλλον ως αποτέλεσµα της έλλειψης προσλήψεων παρά της 
αύξησης των απολύσεων. 
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2.0 Aνεργία αποφοίτων - Ετεροαπασχόληση 
 
Σχετικά µε την ανεργία των αποφοίτων, πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι άνεργοι 
νέοι (δηλ., όλοι αυτοί που δεν είχαν ποτέ πριν εργασία) το 1981 αποτελούσαν το 29% 
των ανέργων, ενώ το 1989 ήταν 52,4%. Αντίθετα µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η 
ανεργία των νέων συγκεντρώνεται µεταξύ των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (12,9%), καθώς και στις δύο κατηγορίες των αποφοίτων της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (9,8% των ΤΕΙ και 6,6% των πανεπιστηµίων), ενώ είναι 
χαρακτηριστικά χαµηλότερη για τους υπόλοιπους (Κανελλόπουλος, 1994). 
 
Τα ποσοστά ανεργίας των αποφοίτων των ΤΕΙ και των πανεπιστηµίων εγείρουν 
σοβαρά ερωτήµατα σχετικά µε τα οφέλη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και το 
περιεχόµενο των προγραµµάτων διδασκαλίας. Είναι φανερό ότι όλο και περισσότεροι 
απόφοιτοι συγκεντρώνονται σε θέσεις της δηµόσιας διοίκησης και, µέχρι να το 
επιτύχουν, µένουν άνεργοι, µε µερική απασχόληση ή απασχολούνται σε αντικείµενο 
διαφορετικό από το δικό τους. Η επιθυµία τους αυτή, αν σκεφθεί κανείς τη 
συνεχιζόµενη οικονοµική ύφεση, µπορεί να θεωρηθεί λογική. Το αποτέλεσµα όµως 
δεν είναι άλλο από την σπατάλη των ανθρωπίνων πόρων και την καθυστέρηση της 
οικονοµικής ανάκαµψης. Πάντως, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, λόγω της 
εφαρµοζόµενης συντηρητικής πολιτικής στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια και τη 
δηµιουργία θέσεων στο δηµόσιο τοµέα, ειδικά µεταξύ των ανωτέρων στελεχών, η 
τάση αυτή φαίνεται να ελαττώνεται. 
 
Στον πίνακα 2.1. παρουσιάζεται η δοµή της απασχόλησης ανάλογα µε την οικονοµική 
δραστηριότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων. Οπως φαίνεται, οι τοµείς 
της οικονοµικής δραστηριότητας που παράγουν απαιτούµενα προϊόντα, όπως η 
βιοµηχανία και η γεωργία, απασχολούν ανθρώπινο δυναµικό µε σχετικά χαµηλότερο 
επίπεδο εκπαίδευσης. Αντίθετα, ο τοµέας των υπηρεσιών και, ειδικά, οι δηµόσιες 
υπηρεσίες και οι τράπεζες, προσελκύουν υψηλά ποσοστά αποφοίτων πανεπιστηµίου. 
Μερικά από τα στοιχεία αυτού του πίνακα είναι χαρακτηριστικά. Σε 100 
απασχολούµενους αποφοίτους πανεπιστηµίου, οι 59 εργάζονται σε "άλλες υπηρεσίες" 
(οι περισσότεροι σε δηµόσιες υπηρεσίες), οι 17,7 σε τράπεζες και ασφαλιστικές 
εταιρείες, οι 7,4 στη βιοµηχανία και µόνον 0,7 στον πρωτογενή τοµέα (γεωργία, 
ορυχεία). Αντίθετα, πάρα πολλοί από αυτούς που δεν τελείωσαν δηµοτικό (6 χρόνια 
εκπαίδευσης) απασχολούνται στη γεωργία (62,2%), στη βιοµηχανία - βιοτεχνία 
(9,7%) και στο εµπόριοξενοδοχειακές επιχειρήσεις εστιατόρια (10,6%) και µόνον 
6,5% απασχολούνται σε υπηρεσίες. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι µεγαλύτερες 
τράπεζες ελέγχονται από το κράτος και ότι το ίδιο ισχύει επίσης και για τις 
συγκοινωνίες και επικοινωνίες (ΟΤΕ, ΟΣΕ, Ολυµπιακή Αεροπορία), εκτιµάται ότι 
τουλάχιστον το 80% των αποφοίτων πανεπιστηµίου απασχολούνται στο δηµόσιο 
φορέα κατά τον ένα ή άλλο τρόπο. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή η τάση, 
σύµφωνα µε την οποία υπάλληλοι µε υψηλή µόρφωση συγκεντρώνονται στο δηµόσιο 
τοµέα, είναι εντονότερη στις γυναίκες. 
 
3.0 Σχεδιασµός ανθρωπίνου δυναµικού 
 
Έχει τεκµηριωθεί στο παρελθόν (Ψαχαρόπουλος και Σουµέλης) ότι τυχόν 
προσπάθειες εφαρµογής σχεδιασµού ανθρωπίνου δυναµικού ανατρέπονται από την 
υπερισχύουσα κοινωνική ζήτηση για ανώτατη εκπαίδευση και, συνεπώς, για κάθε 



 102 

ακαδηµαϊκή πορεία που οδηγεί προς τα εκεί. Επίσης, όλοι οι επίσηµοι εκπαιδευτικοί 
συµβουλευτικοί φορείς, στους οποίους ανατέθηκε από την πολιτεία να προτείνουν 
στρατηγικές σχεδιασµού ανθρωπίνου δυναµικού, παραµένουν γενικά αδρανείς και 
πνίγονται µέσα στη γραφειοκρατία των κεντρικών διοικήσεων. Τέτοιοι φορείς που 
περιλαµβάνουν στη σύνθεσή tour ανώτερα εκπαιδευτικά στελέχη καθώς και 
κοινωνικούς εταίρους είναι:  
 
Για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: 
 

α) Το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (Νόµος 1566/85) 
β) Οι Νοµαρχιακές και περιφερειακές επιτροπές παιδείας 

(Νόµος 1566/85) 
γ) Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Νόµος 1566/85) 
δ) Το Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού και Έρευνας 

 
Για την Τριτοβάθµια Τεχνολογική Εκπαίδευση: 
 

α) Το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (Νόµος 1566/85) 
β) Το Συµβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Νόµος 1404/83) 
γ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Νόµος 

 1404/83), και 
δ) Το Κέντρο Οικονοµικού Σχεδιασµού και Έρευνας. 

 
Για την Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση: 
 

α) Το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (Νόµος 1566/85) 
β) Το Κέντρο Οικονοµικού Σχεδιασµού καιΈρευνας 

 
 Επίσης, ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός εµποδίζεται, προς το παρόν, από την 
αναποτελεσµατικότητα του προγράµµατος σχολικού επαγγελµατικού 
προσανατολισµού (ΣΕΠ), που καθιερώθηκε µε το Νόµο 1566/85, καθώς και από το 
ανελαστικό σύστηµα διορισµού, προαγωγής και µονιµότητας του διδακτικού 
προσωπικού. Το πρόγραµµα του ΣΕΠ, παρόλη την προσπάθεια για καλό σχεδιασµό 
και στήριξή του, δεν µπόρεσε να αποκτήσει καµιά αξιοπιστία µεταξύ των καθηγητών, 
των σπουδαστών, των γονέων, αλλά και του κοινού γενικά. Από την άλλη πλευρά, το 
σύστηµα διορισµού, προαγωγής και µονιµότητας του διδακτικού προσωπικού 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν επιτρέπει δραστικές αλλαγές, ιδιαίτερα στα 
αναλυτικά προγράµµατα και τα µαθήµατα ορισµένων επαγγελµάτων, και έτσι γίνεται 
πάρα πολύ δύσκολη η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά 
εργασίας (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε Κεφάλαιο V 3.0). 
 
Οι επιπτώσεις της ανατροπής των στρατηγικών εκπαιδευτικού σχεδιασµού είναι 
εµφανείς και έχουν ήδη αναφέρθει στον Πίνακα VIII B1. Αυτή η τοµεακή κατανοµή 
της απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο προσδιορίζει τις περιορισµένες 
δυνατότητες οργάνωσης και ανάπτυξης της ελληνικής βιοµηχανίας και γεωργίας, 
γεγονός που καθιστά αναποτελεσµατική τη συµµετοχή τους στο διεθνή ανταγωνισµό. 
Οι δηµόσιες υπηρεσίες, από την άλλη πλευρά, περιορίζουν τις δραστηριότητες τους 
σε γραφειοκρατικές διαδικασίες σε βάρος της σωστής παροχής υπηρεσιών. Αυτή η 
κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού δείχνει το επίπεδο ανάπτυξης και τη δοµή της 
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ελληνικής οικονοµίας, της οποίας χαρακτηριστικό αποτελούν, αφενός, οι µικρές 
παραγωγικές µονάδες µε παραδοσιακές δραστηριότητες, που δεν θέλουν ή δεν 
µπορούν να προσλάβουν διαχειριστικό ή τεχνικό προσωπικό ανωτέρου εκπαιδευτικού 
επιπέδου, και, αφετέρου, ο επεκτεινόµενος και διευρυνόµενος τοµέας υπηρεσιών, 
ιδιαίτερα ο δηµόσιος τοµέας. 
 
Τέλος, αν πρόκειται η χώρα να συµµετάσχει µε ίσους όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
είναι ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστηµα να γίνει πιο αποτελεσµατικό και πιο ευέλικτο 
έτσι ώστε να παράγει άτοµα µε επαρκή σύγχρονη γνώση και προσόντα-κλειδιά 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η έλλειψη ενός µηχανισµού στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα που να κατευθύνει τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας καθιστά 
ακόµη πιο δύσκολη την πραγµατοποίηση της αναγκαιότητας αυτής. 
 
4.0 Ποσοστά απόδοσης των επενδύσεων στην εκπαίδευση 
 
Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να δοθούν απαντήσεις σε ένα παράδοξο 
φαινόµενο σχετικά µε την επέκταση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε αυτό 
η µεγάλη ζήτηση αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συµπίπτει µε τα χαµηλά 
ιδιωτικά ανταποδοτικά οφέλη της εκπαιδευτικής επένδυσης. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί στη µελέτη αυτή, το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσµού έχει αυξηθεί 
σηµαντικά, µέσω αφενός της δραµατικής µείωσης του ρόλου αυτών που δεν έχουν 
ολοκληρώσει ούτε την πρωτοβάθµια εκπαίδευση στη σύνθεση της αγοράς εργασίας 
και, αφετέρου, του τριπλασιασµού των πτυχιούχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σε 
µιά ανταγωνιστική αγορά εργασίας, θα περίµενε κανείς την µείωση της διαφοράς 
µεταξύ αποδοχών και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν 
µεταβολές που να αντισταθµίσουν τη ζήτηση εργασίας µε τα προσόντα των 
πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η εξέλιξη της διαφοράς των αποδοχών κατά 
επίπεδο εκπαίδευσης, όπως εκτιµάται σε µια πρόσφατη µελέτη (Λαµπρόπουλος και 
Ψαχαρόπουλος, 1992), δείχνει ότι το πλεονέκτηµα των αποδοχών των πτυχιούχων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχει µειωθεί κατά το ήµισυ περίπου µεταξύ των ετών 1960 
και 1970 (Βλ. Πίνακα VIII B.4.1). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ∆ιαφορά αποδοχών κατά επίπεδο εκπαίδευσης, 1960-1987 
 
Επίπεδο 
Εκπαιδευσης  

1960 1964 1975 1977 1981 1985 1987* 

Πρωτοβάθµια     81 77      106     88   101 95         83 
∆ευτεροβάθµια   100   100   100   100   100   100   100 
Τριτοβάθµια   204   183   201   123   162   138   125 

Πηγή: Λαµπρόπουλος και Ψαχαρόπουλος 1992 Σηµείωση: Βασικός δείκτης: ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση = 100 + κρατική τράπεζα 

 
Αφού όµως η πλειοψηφία των αποφοίτων των πανεπιστηµίων απασχολούνται στο 
δηµόσιο φορέα, αναρωτιέται κανείς αν αυτή η κατάσταση οφείλεται µάλλον στην 
πολιτική εξισορρόπησης των αποδοχών του δηµόσιου τοµέα παρά στην αγορά 
εργασίας. 
 
Πρόσθετα στοιχεία, που τονίζουν τη διαφορά µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου 
φορέα (Πίνακας VIII B.2.2.), δείχνουν ότι το πλεονέκτηµα των υψηλών αποδοχών 
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των πτυχιούχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχει συµπιεστεί περισσότερο στο 
δηµόσιο παρά στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι οι ανταγωνιστικοί 
εργοδότες εξακολουθούν να εκτιµούν τη διαφορά στην παραγωγικότητα µεταξύ ενός 
απόφοιτου πανεπιστηµίου και ενός απόφοιτου λυκείου. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ VIII 2.3 ∆ιαφορές αποδοχών κατά επίπεδο εκπαίδευσης 
 
Ακαδ. έτος 1977 1977 1985 1985 
Επίπεδο Εκπαιδευσης  Ιδιωτική  ∆ηµόσια Ιδιωτική ∆ηµόσια 
Πρωτοβάθµια 86 97 99 93 
∆ευτεροβάθµια 100 100 100 100 
Τριτοβάθµια 162 153 143 134 

Πηγή: Λαµπρόπουλος και Ψαχαρόπουλος 1992  
Σηµείωση: Βασικός δείκτης: δευτεροβάθµια εκπαίδευση = 100 
 
Τα ποσοστά ως προς τα οφέλη της επένδυσης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση έχουν 
µειωθεί κατά την περίοδο 1977-85. Η ζήτηση αποφοίτων πανεπιστηµίου δεν 
εναρµονίζεται µε την αυξηµένη προσφορά που αναφέρεται παραπάνω, και, ως εκ 
τούτου, τα οφέλη για την τριτοβάθµια εκπαίδευση έχουν µειωθεί, ανεξάρτητα από 
τον τοµέα απασχόλησης. 
 
Στοιχεία, που αφορούν αποκλειστικά τον δηµόσιο τοµέα, δείχνουν περαιτέρω µείωση 
των πλεονεκτηµάτων της εκπαίδευσης το 1986 και 1987. Σύµφωνα, όµως, µε τον 
Mincer, η συνολική ιδιωτική επένδυση στην εκπαίδευση για όσους απασχολούνται 
στο δηµόσιο τοµέα είναι περίπου 2-4 τοις εκατό. Η απόκτηση πρώτου 
πανεπιστηµιακού πτυχίου συνδέεται µε το (σχετικά) µεγαλύτερο ποσοστό απόδοσης 
της επένδυσης στην εκπαίδευση, που κυµαίνεται από 3 έως 5 τοις εκατό. Η 
τριτοβάθµια µη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση (τεχνολογικά ινστιτούτα) συνδέεται µε 
απόδοση της επένδυσης στην εκπαίδευση κάτω του 2 τοις εκατό. Μέτρια απόδοση 
επένδυσης, επίσης, παρατηρείται γι' αυτούς που έχουν κάνει µεταπτυχιακές σπουδές. 
 
Εχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, θα περίµενε κανείς ότι η ζήτηση για 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση θα ήταν εξαιρετικά χαµηλή. Όπως, όµως, αναφέρεται 
και σε άλλο σηµείο αυτής της έκθεσης, οι εγγραφές στην ανώτατη/ανώτερη 
εκπαίδευση δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Η µεγάλη ζήτηση για ανώτατη/ανώτερη 
εκπαίδευση έχει βρεί διέξοδο στο εξωτερικό. Ο αριθµός των ελλήνων σπουδαστών σε 
ξένα πανεπιστήµια µεταξύ των ετών 1970 και 1982 έφθασε να καταρρίψει το 
παγκόσµιο ρεκόρ (µετά το Χόνγκ Κονγκ) ως προς την αναλογία των φοιτητών που 
σπουδάζουν στο εξωτερικό προς αυτούς που σπουδάζουν στην Ελλάδα 
(Ψαχαρόπουλος, 1988). Ο αριθµός σπουδαστών που εγγράφεται σε ξένα 
πανεπιστήµια µειώθηκε από το 1982, αντικατοπτρίζοντας ίσως την επιδείνωση της 
οικονοµικής κατάστασης και την αύξηση της δαπάνης για σπουδές στα Ευρωπαϊκά 
πανεπιστήµια, ειδικά της Μ. Βρετανίας. Αυτή η µείωση έγινε εντονότερη τα αµέσως 
προηγούµενα χρόνια (Λαµπρόπουλος, 1992). 
 
Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο, αναφερόµαστε σε έναν άλλο ενδιαφέροντα πίνακα 
από τη µελέτη των Λαµπρόπουλου και Ψαχαρόπουλου. Ο Πίνακας VIII B.2.3 
συνοψίζει τα ποσοστά οφελών/απόδοσης για την εκπαίδευση δια µέσου των ετών σε 
αντιπαράθεση µε τις αλλαγές της εκπαιδευτικής σύνθεσης του πληθυσµού και του 
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εργατικού δυναµικού. Η τάση κλίνει καθαρά προς τα κάτω. Καθώς αυξάνεται η 
ζήτηση για εκπαίδευση, η σχετική "τιµή" της εκπαίδευσης - όπως µετράται µε το 
ποσοστό απόδοσης - µειώνεται. Και ακόµη, παρά τη θεαµατική πτώση της απόδοσης 
της εκπαιδευτικής επένδυσης, η ατοµική ζήτηση υπερέχει σηµαντικά των διαθεσίµων 
θέσεων εργασίας. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ VIII. 2.3.3 Εκπαιδευτική διεύρυνση και απόδοση/οφέλη για την 
εκπαίδευση 1960-1987 
 

Αναλογία απόδοσης της επένδυσης στην εκπ.  Μέσος όρος ετών 
Εκπαίδευσης 

Ποσοστό στην 
Τριτοβάθµια Εκπ/ση Σύνολο Τριτοβάθµια Εκπ/ση 

Ετος Πλυθησµός Εργατικό 
∆υναµικό 

Εργατικό 
∆υναµικό 

Εργατικό 
∆υναµικό 

Ιδιωτικός 
Τοµέας 

∆ηµόσιος 
Τοµέας 

Ιδιωτικός 
Τοµέας 

∆ηµόσιος 
Τοµέας 

1977   6.4    6.5   4.6   8.6  6.8  7.3  10.5  9.8 
1981   6.9    7.9   5.9 10.9  4.3  4.0  13.6 10.7 
1985   7.4    9.3   7.1 13.2  3.9  3.3  10.2  7.4 
1987   7.7  10.0   7.7 14.4 N.A.  2.7  N.A.  3.3 
Πηγή : Λαµπρόπουλος και Ψαχαρόπουλος, 1992.  
Μ.∆.: Μή ∆ιαθέσιµο 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ VIII 2.1 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ  

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ,1990  (Σε χιλιάδες) 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 
14+ 

ΜΕΤΑΠΤΥ-
ΧΙΑΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤ. 
ΠΤΥΧΙΟ 

ΕΧΟΝΤΕΣ 
ΦΟΙΤΗΣΕΙ ΣΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤ. Ή 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤ. 
ΠΤΥΧΙΟ 

ΤΡΙΤΟΒ/ΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΠΟΛΥ-
ΤΗΡΙΟ 

∆ΕΥΤΕΡΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΠΟΛΥ-
ΤΗΡΙΟ 
ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟΥ 

ΑΠΟΛΥ-
ΤΗΡΙΟ 
∆ΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟ∆ΕΙ-
ΚΤΙΚΟ Α 
ΤΑΞΗΣ 
∆ΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡ
ΓΙΚΑ 

ΑΝΑΛΦΑ
ΒΗΤΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

8146 19,5 578,5 170,8 290,4 1475,9 938 3410,5 873,2 389 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

399,8 16,7 459 27,5 239,8 877,7 352,2 1727,4 236,3 63,1 

ΑΝΕΡΓΟΙ 280,8 0,9 30,1 6,8 23,4 110,9 31,9 68,1 6,5 2,1 
           
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

49,1 85,6 79,3 16,1 82,6 59,5 37,5 50,6 27,1 16,2 

% ΑΝΕΡΓΙΑ 7 5,4 6,6 24,7 9,8 12,6 9,1 3,9 2,8 3,3 
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ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   (Σε χιλιάδες) 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ 889,2  2,7 0,3 3,7 33,4 39,2 626,1 142,8 41 
ΟΡΥΧΕΙΑ 22,6  0,6  0,9 3,3 1,8 13,9 1,8 0,2 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 719,8 1,3 31,9 2,8 41,6 165,1 98,1 352 22,3 4,7 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 36,5 0,1 2,7 0,2 5,5 16 3,8 7,4 0,6 0,1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
252,3 

 
0,1 

 
4,2 

 
0,2 

 
7,1 

 
29,4 

 
30,4 

 
164,4 

 
14,9 

 
1,8 

ΕΜΠΟΡΙΟ-
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 653,9 1,7 42,2 5,5 33,7 206 72,1 259,9 24,3 8,5 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 
249,4 

 
0,4 

 
14,8 

 
1,1 

 
29,2 

 
73,7 

 
25,1 

 
96,6 

 
7,4 

 
1,1 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 184,1 3,2 76,1 3,7 17,7 67,5 5,9 9,2 0,7 0,1 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 709,5 9,1 253,2 6,9 76,9 171,8 43,7 129,4 15 3,3 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
226,9 

 
1,5 

 
59,2 

 
2,0 

 
23,0 

 
89,6 

 
15,8 

 
33,6 

 
1,8 

 
0,4 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 180,1 4,7 138 2,3 10,8 12,7 1,8 7,5 1,6 0,5 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 123,1 2 38 0,4 24,9 24,8 7,2 24,1 1,6 0,1 

ΕΡΕΥΝΑ 3,6 0,4 1,6 0,1 0,1 0,6 0,1 0,6   
∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 1,5  0,3   0,6 0,1 0,5   

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
4252,5 

 
15,8 

 
428,9 

 
20,7 

 
216,4 

 
766,8 

 
320,3 

 
1659,3 

 
229,4 

 
60,9 

ΠΗΓΗ: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (1994) 
 
 
 


